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تیرتهای مهم

دو ســال پیــش، زمانــی کــه دانشــگاه  را متــام می کنــد، 

در یکــی از نهادهــای دولتــی وظیفــه می گیــرد؛ قمــر، 

ــاز کالن  ــبتا ب ــواده ی نس ــک خان ــه در ی ــت ک ــری اس دخ

شــده و حــق تحصیــل و کار داشــته اســت. او، بــه ســاخنت 

ــدارد؛  ــرای ازدواج ن ــری ب ــت و فک ــروف اس ــی اش م زندگ

تــا ایــن کــه خانــواده اش تصمیــم می گیرنــد، او را بــه یکــی 

ــد. ــتگارهایش بدهن از خواس

قمــر، بــه دلیــل ایــن کــه خــودش انتخابــی بــرای ازدواج 

نــدارد، بــه تصمیــم خانــواده موافقــت می کنــد. مراســم 

نامــزدی قمــر بــا علــی برگــزار می شــود و بــا هــم عقــد 

می بندنــد. پــس از نامــزدی، قمــر و علــی، وارد رابطــه 

ــت.  ــی اس ــط تلفون ــه در رشوع قف ــن رابط ــه ای ــوند ک می ش

رابطــه ای کــه کــم کــم بــه صمیمیــت بیشــر می انجامــد و 

ــا ... ــم عکس ه ــن ه ــر روز بی ه
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ــات  ــه دو مــاه می شــود کــه انتخاب نزدیــک ب

ریاســت جمهوری در افغانســتان برگــزار شــده؛ 

ــات نتوانســته  ــا هنــوز کمیســیون انتخاب امــا ت

اســت، نتیجــه ی ابتدایــی آن را اعــام کنــد. تــا 

ــی کــه حیثیــت  ــم انتخابات ــار تقوی ــون دو ب کن

قانــون انتخابــات را دارد، نقــض شــده اســت. 

تنــش میــان کمیســیون انتخابــات و نامزدان 

ریاســت جمهوری، بزرگ  تریــن دلیلــی بــوده 

کــه اعــام نتیجــه ی ابتدایــی بــه درازا کشــیده 

شــده اســت. بــر بنیــاد تقویمــی کــه در ابتــدا از 

ســوی کمیســیون انتخابــات اعــام شــد، قــرار 

بــود کــه نتیجــه ی ابتدایــی در 27میــزان اعــام 

کارهــای  نتوانســت،  کمیســیون  امــا  شــود؛ 

خــود را بــه امتــام برســاند و نتیجــه ی را اعــام 

کنــد. پــس از آن، ایــن کمیســیون اعــام کــرد 

کــه نتیجــه ی ابتدایــی در 23 عقــرب اعــام 

ــان  ــه می ــی ک ــار اختافات ــن ب ــا ای ــود؛ ام می ش

کمیســیون و نامــزدان بــر رس بازشــاری آرا بــه 

وجــود آمــد، ســبب شــد کــه بــرای بــار دوم نیــز 

ــون  ــا کن ــه ت ــود ک ــض ش ــات نق ــم انتخاب تقوی

کمیســیون موفــق نشــده  ...

بــر  طالــب  هراس افگنــان  حملــه ی  نتیجــه ی  در 

والیــت  کجــران  ولســوالی  در  امنیتــی  پاســگاه های 

ــی وارد شــده اســت. ــه نیروهــای امنیت ــی ب ــدی، تلفات دایکن

بــه  دایکنــدی،  والــی  ســخنگوی  احســانی،  ســکینه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه هراس افگنــان طالــب، 

حوالــی ســاعت ۰۱:۳۰ بامــداد روز یک شــنبه )۳ قــوس( 

ــه ی  ــام و تنگ ــق دوازده ام ــی در مناط ــگاه های امنیت ــر پاس ب

ــد. ــه کردن ــوف حمل ص

نتیجــه ی حملــه ی هراس افگنــان  او می افزایــد کــه در 

ــر  ــه  و ۳ نف ــان باخت ــی ج ــای امنیت ــر از نیروه ــب، ۸ نف طال

ــد. ــده ان ــی ش ــا، زخم ــن نیروه ــر ای دیگ

تــا  ادامــه داد کــه حملــه ی طالبــان،  بانــو احســانی، 

حوالــی ســاعت ۰۴:۰۰ بامــداد ادامــه داشــت و بــا مقاومــت 

والــی  ســخنگوی  شــد.  زده  عقــب  امنیتــی،  نیروهــای 

ــات  ــری، تلف ــن درگی ــه در ای ــت ک ــان گف ــدی، همچن دایکن

ســنگینی بــه هراس افگنــان طالــب وارد شــده؛ امــا آمــار 

دقیــق آن مشــخص نیســت.

او تأکیــد کــرد کــه در حــال حــارض، وضعیــت امنیتــی در 

ولســوالی کجــران بســیار وخیــم اســت و طالبــان، در آن جــا، 

می کننــد. گشــت وگذار 

جملــه  از  افغانســتان،  مرکــز  در  دایکنــدی  والیــت 

والیت هــای امــن افغانســتان محســوب می شــود؛ امــا در 

ایــن اواخــر ولســوالی های کجــران و پاتــوی ایــن والیــت 

اســت. بــوده  فراوانــی  ناامنی هــای  شــاهد 

مــاه گذشــته، هراس افگنــان طالــب  در جریــان چنــد 

بارهــا بــر پاســگاه های امنیتــی در ولســوالی های کجــران 

ــای  ــه نیروه ــی ب ــرده و تلفات ــه ک ــت حمل ــن والی ــوی ای و پات

امنیتــی وارد شــده اســت.

زنــان  علیــه  خشــونت  گــزارش  مــن  در 

کمیســیون حقــوق بــر آمــده اســت کــه در 

هفــت مــاه ســال گذشــته، 123 مــورد خشــونت 

جنســی و در هفــت مــاه ســال جــاری 128 

ثبــت شــده اســت. در آمــار نرشــده ایــن نــوع 

خشــونت پنــج مــورد کاهــش یافتــه  و252 مورد 

دیگــر از ســایر خشــونت ها ثبــت شــده اســت.

بــار  همــه  ایــن  اســت،  این جــا  ســوال   

خشــونت هایی را کــه زنــان افغانســتان بــه دوش 

ایــن خشــونت ها  می کشــند، در کجــا مــورد 

می شــوند؟ واقــع 

عنــوان  بــه  افغانســتان  در  زنــان 

افــراد در درون خانواده هــا،  آســیب پذیرترین 

و  مکاتــب  خیابان هــا،  دانشــگاه ها،  دفاتــر، 

ــونت  ــورد خش ــی و کاری م ــن عموم ــر اماک دیگ

واقــع می شــوند. آمــار نرشــده از کمیســیون 

حقــوق بــر، نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه 

زنــان بیشــر در کانــون خانــواده مورد خشــونت 

ــان  ــرای زن ــکان ب ــن م ــوند و بدتری ــع می ش واق

در افغانســتان برخــاف تصــور همــگان، کانــون 

می باشــد.  خانــواده 

تفاهم کمیسیون با نامزدان بحران 
انتخابات را پایان می دهد

خشونت نرم، خشونت پنهان 
علیه زنان افغانستان
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ــه ی  ــک تصفی ــا ی ــد این ه ــت بای ــدم نخس در ق

اطاعاتــی شــوند، کــه چطــور بــه افغانســتان آمده 

 انــد، از کــدام مالــک اســتند، چــه جرم هایــی را 

مرتکــب شــده  انــد. تعــدادی از ایــن افــراد از خــود 

افغانســتان، تعــداد دیگــر آن هــا از اقــوام مختلــف 

ــی و  ــور، پنجاب ــی، باج ــد اوروگزای ــتان مانن پاکس

افریــدی اســتند. افــرادی ...

از  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

حکومــت می خواهــد کــه در راســتای بازشــاری 

باقی مانــده ی  والیت هــای  آرای  تفتیــش  و 

ایــن کمیســیون همــکاری کنــد. بــا  شــالی، 

 3( یک شــنبه  روز  کــه  نورســتانی  حواعلــم 

... قــوس(، در نشســتی در کابــل ســخن  

کــه  می کنــد  تأکیــد  دفــاع،  وزارت  رسپرســت 

نیروهــای ارتــش، در انتخابــات ریاســت جمهوری، 

اجــازه  هیچ وجــه،  بــه  و  کــرده  عمــل  بی طرفانــه 

منی دهنــد کــه خشــونت، رونــد زندگــی مــردم را بــا 

ــازد. ــه بس ــش مواج چال

اســدالله خالــد کــه روز یک شــنبه )3 قــوس(، 

ــخن  ــازان زن« س ــت رسب ــح و امنی ــت »صل در نشس

ــه هیــچ  مــی زد، هشــدار داد کــه نیروهــای ارتــش، ب

نــوع خشــونتی کــه زندگــی مــردم را مختــل ســازد، 

منی دهنــد. اجــازه 

والی ننگرهار: سفیران کشورهایی 
که اعضای داعش در افغانستان 

دارند، باید جوابگو باشند

گفت و گو با شاه محمود میاخیل

 ) والی ننگرهار (

نورستانی: 
حکومت برای بازشماری آرای 

والیت های باقی مانده همکاری کند

اسداهلل خالد: اجازه ی اخالل
 در انتخابات را نمی دهیم
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2

باج گیری جنسی پرسی از نامزد سابقش
زندگی به رنگ زن

7

7

5

امرالله صالح؛ باید ادعایش را ثابت کند

کشته شدن ۸ نفر از نیروهای امنیتی در دایکندی
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انتخاباتــی  دســته ی  اول  معــاون  صالــح،  امراللــه 

اعضــای  از  یکــی  کــه  اســت  مدعــی  »دولت ســاز«، 

ارشــد دســته ی انتخاباتــی »ثبــات و همگرایــی« بــه قــوم 

»هــزاره«  توهیــن کــرده اســت. آقــای صالــح، ادعــای 

خــود را در صفحــه ی اجتامعــی فیس بــوک نوشــته و 

چنیــن گفتــه اســت: »یکــی از اعضــای هســته ی بحــران 

تظاهــرات  در  هــزاره  قوم هــای  شــاید  کــه  می پرســد 

ــه  ــد ک ــواب می ده ــته ج ــد. رسهس ــراک کنن ــر اش کم ت

ــق  ــا ح ــت؛ ام ــرف جداس ــد، ح ــا نکنن ــد ی ــراک کنن اش

هــزاره بــه انــدازه ی بینــی اش اســت. وقتــی خــدا بینــی 

برایــش  رســید،  کــه  هــزاره  نوبــت  می کــرد،  تقســیم 

بینــی کوچــک داد و گفــت کــه دلــت می گیــری یــا کــه 

می خندنــد.« همــه  می باشــی.  بی بینــی 

در یــک روایــت دیگــر، آقــای صالــح طبــق اطالعــات 

خــود، از تظاهــرات مســلحانه ی تیــم ثبــات و همگرایــی 

دســته ی  کــه  اســت  مدعــی  او،  برداشــت.  پــرده 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه دنبــال راه انــدازی 

ــات  ــح، اطالع ــای صال ــت. آق ــلحانه« اس ــرات »مس تظاه

دست داشــته ی خــود از ایــن تیــم انتخاباتــی را ایــن 

ــرات  ــم. در تظاه ــرات کنی ــرد: »تظاه ــی ک ــه همگان گون

بایــد یــک تعــداد افــراد عقده منــد و بی بندوبــار کــه 

ــف  ــا را در ص ــا آن ه ــم. حت ــود بربی ــا خ ــد، ب ــالح دارن س

را  ایــن عکس هــا  بایــد  اول جــا بدهیــم. خارجی هــا 

ببیننــد و برســند. فقــط داکــر عبداللــه یــک صــدا 

ــس.« ــد و ب بکش

و  ملــی  امنیــت  پیشــین  رییــس  صالــح،  امراللــه 

افغانســتان  ســبز«  »رونــد  سیاســی  جریــان  رییــس 

ــه دارد.  ــه عبدالل ــا عبدالل ــه ب ــت دیرین ــه رفاق ــت ک اس

 2۰۱۴ ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  صالــح 

از کاندیداتــوری آقــای عبداللــه حامیــت کــرد و هنــگام 

اعــالم حامیــت خــود، گفتــه بــود کــه »مــن بــدون هیــچ 

ــی یک جــا شــدم،  ــم اصالحــات و همگرای ــا تی رشطــی ب

خواســت مــا از دولــت آینــده مبــارزه بــا فســاد و تبعیــض 

ــت.« اس

اکنــون رفاقــت صالــح بــا عبداللــه کــه رهــرب دســته ی 

ــت  ــک رقاب ــه ی ــت، ب ــی اس ــات و همگرای ــی ثب انتخابات

جــدی سیاســی مبــدل شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، 

فرازونشــیب های  طــی  اخیــر،  ســال  پنــج  طــول  در 

ــیدن  ــی رس ــی، چگونگ ــدت مل ــت وح ــیار در حکوم بس

بــه قــدرت و یاهــم حفــظ آن، عبداللــه و صالــح را از 

یــک مســیر مشــرک، جــدا کــرد؛ بــه دنبــال رقابت هــای 

ــه  ــر تیــم عبدالل ــح اتهاماتــی را ب انتخاباتــی، آقــای صال

وارد می کنــد کــه شــوک دهنده و غیــر قابــل پذیــرش 

بــرای افــکار عمومــی اســت کــه در رشایــط حســاس 

ــات  ــی ثب ــته ی انتخابات ــد دس ــای ارش ــی، اعض انتخابات

ــوام  ــی از اق ــه یک ــی ب ــک حرمت ــن هت ــی، چنی و همگرای

ــرای  ــن، ب ــر ای ــا ب ســاکن افغانســتان مرتکــب شــوند. بن

روشــن شــدن ایــن اتهامــات، نیــاز اســت کــه بــه قانــون 

انتخابــات و قانــون اساســی افغانســتان مراجعــه شــود.

ــت  ــد: »دول ــی می گوی ــون اساس ــم قان ــاده ی شش م

ــاس  ــر اس ــی ب ــه و مرق ــه ی مرف ــک جامع ــاد ی ــه ایج ب

ــت  ــانی، حامی ــت انس ــظ کرام ــی، حف ــت اجتامع عدال

حقــوق بــر، تحقــق دموکراســی، تأمیــن وحــدت ملــی، 

برابــری بیــن همــه ی اقــوام و قبایــل و انکشــاف متــوازن 

ــد.« ــف می باش ــور مکل ــق کش ــه مناط در هم

در عیــن حــال، اتهاماتــی  کــه آقــای صالــح بــه عنــوان 

در  »دولت ســاز«  انتخاباتــی  دســته ی  ارشــد  عضــو 

ــات  ــون انتخاب ــرده، در قان ــرح ک ــی مط ــای انتخابات فض

ــاد  ــر بنی ــت. ب ــده اس ــح داده ش ــنی توضی ــه روش ــز ب نی

بنــد چهــارم و مــاده ی نزدهــم قانــون انتخابــات »هرنــوع 

محدودیــت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر رأی دهنــدگان 

ــس،  ــوم، جن ــب، ق ــان، مذه ــاس زب ــر اس ــدان ب و کاندی

یــا  اجتامعــی  موقــف  و  ســکونت  ســمت،  قبیلــه، 

وظیفــه ای، ممنــوع می باشــد.« بنــا بــر ایــن، هــم قانــون 

انتخابــات و هــم قانــون اساســی، هرگونــه توهیــن و 

یاهــم هتــک حرمــت بــه اقــوام را ممنــوع دانســته و آن را 

ــه حســاب مــی آورد. جــرم ب

ــذه ی  ــن ناف ــون قوانی ــی از مت ــه خوب ــح، ب ــای صال آق

ــات  ــن اتهام ــه ای ــی  ک ــی دارد و وقت ــی کاف ــور آگاه کش

را وارد می کنــد، بایــد اســناد دســت  داشــته ی خــود 

را بــرای تعقیــب عدلــی و قضایــی بــه دادگاه عالــی 

صورتــی  کــه  در  دیگــر،  ســوی  از  و  دهــد  تحویــل 

آقــای صالــح بــا اســتفاده از جــو سیاســی و فضــای 

ــته و  ــار نداش ــندی را در اختی ــه س ــی، هیچ گون انتخابات

رصف تهمتــی را تحویــل ایــن دســته ی انتخاباتــی داده، 

ــح را پاســخ گو قــرار  ــاز هــم قوانیــن نافــذه، آقــای صال ب

می دهــد.

از یــک طــرف، فضــای سیاســی و انتخاباتــی کشــور 

ــه  ــود؛ ب ــکننده می ش ــده و ش ــر روز پیچی ــت ه ــا گذش ب

گونــه ای کــه، یــک دیــوار بی اعتــامدی میــان سیاســیون 

و شــهروندان افغانســتان شــکل گرفتــه اســت و از طــرف 

ــه  ــی علی ــته های انتخابات ــردی دس ــات کارب ــر، ادبی دیگ

آراســته  بــا رنگ وبــوی خشــونت و تشــنج  یک دیگــر، 

ــک،  ــتباه کوچ ــک اش ــا ی ــد ب ــه می توانن ــت ک ــده اس ش

دلیــل رویدادهــای بزرگــی شــوند کــه مــردم افغانســتان 

ــه گرفتنــد. ــه تجرب ــاد، آن را ب ــار در دهــه ی هفت یــک ب

ادعــای آقــای صالــح منجــر بــه واکنــش »حاجــی 

و  همگرایــی  و  ثبــات  ارشــد  عضــو  محمدمحقــق« 

ــای  ــد. آق ــز ش ــت، نی ــه ی حکوم ــت اجرائی ــاون ریاس مع

ــم  ــزرگان تی ــح پاســخ داد: »بعضــی از ب ــه صال محقــق ب

آدم  او  بــه  هــزاره،  بینــی  بــه  چســبیده  تابوت ســاز، 

ــه بینــی  ــد گفــت کــه رشف ب ــه دوران رســیده بای ــازه ب ت

نیســت، رشف بــه اخــالق و انســانیت اســت، تــو بــه فکــر 

خــودت بــاش کــه بعــد از ایــن همــه خوش خدمتــی بــه 

ــتی.« ــاب اس ــه حس ــی پش چندتای

ــته ی  ــو دس ــی، عض ــد ناطق ــال، محم ــن ح  در همی

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، بــه روزنامــه ی صبــح کابل 

ــه قــوم هــزاره  ــد، او از ماجــرای توهیــن شــدن ب می گوی

در درون دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، اطــالع 

نــدارد؛ امــا او تأکیــد کــرد کــه اگــر آقــای صالــح ســندی 

ــه  ــته اش ب ــند دست داش ــا س ــراه ب ــار دارد، هم در اختی

دادگاه عالــی مراجعــه کنــد. محمــد ناطقــی، همچنــان 

ــندی در  ــح س ــه صال ــی  ک ــرد، در صورت ــان ک ــر نش خاط

ــه  ــد ب ــی، او را در پیون ــد دادگاه عال ــدارد، بای ــار ن اختی

ــد. ــرار ده ــخ گو ق ــش، پاس توطئه های

شــامری از آگاهــان حقــوق نیــز معتقــد انــد کــه 

هرگونــه  افغانســتان،  جــزای  کــد  و  مدنــی  قانــون 

ــاس  ــر اس ــت و ب ــرده اس ــوع ک ــوام را ممن ــه اق ــن ب توهی

قانــون مدنــی و کــد جــزا، کســی  کــه تهمــت و یــا افــرا 

می کنــد، ایــن جــرم اســت و نفــس عمــل از نظــر اخالقی 

و قانونــی، مظنــون اســت و بــا اســتفاده از آزادی بیــان، 

ــازد. ــی، بت ــا قوم ــردی ی ــه ف ــد ب ــی منی توان ــچ کس هی

موســا فریــور، اســتاد دانشــگاه و آگاه حقــوق، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »یکــی ادعــا اســت و 

ــه  ــا ب ــات ادع ــون، اثب ــر قان ــا. از نظ ــات ادع ــری اثب دیگ

گــردن مدعــی اســت. امراللــه صالــح، اگــر واقعــا چنیــن 

ــد  ــه کن ــی ارائ ــه دادگاه عال ــد ب ســندی را دارد، می توان

بــه مراجــع مربوطــه ای چــون کمیســیون  یــا هــم  و 

انتخاباتــی،  شــکایت های  کمیســیون  و  انتخابــات 

کنــد.« پیش کــش 

ــدت  ــه وح ــت ک ــکی نیس ــن ش ــه، در ای ــن هم ــا ای ب

ملــی، متامیــت ارضــی و اســتقالل سیاســی، بحث هــای 

ــون اساســی اســت و هرکســی که مرتکــب  عمــده در قان

ــن،  ــر ای ــا ب ــت. بن ــرم اس ــود، ج ــی ش ــدت مل ــض وح نق

مکلــف  را  صالــح  آقــای  کشــور،  نافــذه ی  قوانیــن 

بــا  همــراه  را  ملــی  وحــدت  ناقضــان  کــه  می ســازد 

اســناد بــه دادگاه بکشــاند و یــا هــم هــرگاه، ادعاهــای او 

ــد  ــون حکــم می کن ــاز هــم قان اتهامــی بیــش نیســت، ب

ــود. ــرار داده ش ــخ گویی ق ــورد پاس ــح م ــای صال ــه آق ک

انتخابــات  کــه  می شــود  مــاه  دو  بــه  نزدیــک 

ریاســت جمهوری در افغانســتان برگــزار شــده؛ امــا تــا هنــوز 

ــات نتوانســته اســت، نتیجــه ی ابتدایــی  کمیســیون انتخاب

ــار تقویــم انتخاباتــی کــه  ــا کنــون دو ب آن را اعــالم کنــد. ت

حیثیــت قانــون انتخابــات را دارد، نقــض شــده اســت. 

نامــزدان  و  انتخابــات  کمیســیون  میــان  تنــش 

ریاســت جمهوری، بزرگ  تریــن دلیلــی بــوده کــه اعــالم 

نتیجــه ی ابتدایــی بــه درازا کشــیده شــده اســت. بــر بنیــاد 

انتخابــات  از ســوی کمیســیون  ابتــدا  تقویمــی کــه در 

اعــالم شــد، قــرار بــود کــه نتیجــه ی ابتدایــی در 27میــزان 

ــود را  ــای خ ــت، کاره ــیون نتوانس ــا کمیس ــود؛ ام ــالم ش اع

ــس از آن،  ــد. پ ــالم کن ــه ی را اع ــاند و نتیج ــام برس ــه امت ب

ایــن کمیســیون اعــالم کــرد کــه نتیجــه ی ابتدایــی در 

ــه  ــی ک ــار اختالفات ــن ب ــا ای ــود؛ ام ــالم می ش ــرب اع 2۳ عق

میــان کمیســیون و نامــزدان بــر رس بازشــامری آرا بــه وجــود 

آمــد، ســبب شــد کــه بــرای بــار دوم نیــز تقویــم انتخابــات 

نقــض شــود کــه تــا کنــون کمیســیون موفــق نشــده تقویــم 

ــد.  ــالم کن ــی اع ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــرای اع ــدی را ب جدی

اکنــون امــا رییــس کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه 

ــه زودی  ــت جمهوری، ب ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی ابتدای نتیج

اعــالم خواهــد شــد. حواعلــم نورســتانی کــه روز یک شــنبه 

)۳ قــوس( در نشســتی در کابــل ســخن مــی زد، گفــت کــه 

نتیجــه ی  اعــالم  منتظــر  افغانســتان، بی صربانــه  مــردم 

انــد و کمیســیون  انتخابــات ریاســت جمهوری  ابتدایــی 

زودتریــن  در  تــا  دارد  تــالش  نیــز  انتخابــات  مســتقل 

ــد. ــالم کن ــت، آن را اع فرص

حــال بــا توجــه بــه مشــکالت ایجادشــده، ســوال این جــا 

ــا  ــود ی ــض می ش ــوم نق ــار س ــرای ب ــم ب ــا تقوی ــه آی ــت ک اس

ــات خواهــد توانســت در روزهــای پیــش  کمیســیون انتخاب

رو نتیجــه ی ابتدایــی را اعــالم کنــد؟

و  کمیســیون  میــان  کــه  اختالفــات  بزرگ تریــن  از 

ــزار  ــث ۳۰۰ه ــود دارد، بح ــت جمهوری وج ــزدان ریاس نام

ــا  ــوک ب ــزارش درمل ــامری و گ ــس از بازش ــه پ ــت ک رأی اس

اعتبــار شــناخته شــد؛ امــا شــورای نامــزدان و دســته ی 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــربی عبداللــه عبداللــه، 

تأکیــد می کننــد کــه ۱۳7 هــزار رأی قرنطیــن شــده، بــدون 

ــده و  ــناخته ش ــرب ش ــی معت ــای انتخابات ــه تیم ه ــالع ب اط

بیــش از ۱۰2 هــزار رأی دیگــر کــه خــارج از زمــان قانونــی 

ــه در کل ۳۰۰ رأی  ــت ک ــده اس ــه ش ــا ریخت ــه صندوق ه ب

ــود.  ــارج ش ــد از دور خ بای

ــار  ــک ب ــد بازشــامری ی ــر ســبب شــد کــه رون ــن ام همی

متوقــف شــد؛ امــا پــس از توقــف ســه روزه دوبــاره آغــاز شــد. 

ــت  ــامری آرا در 25 والی ــد بازش ــا، رون ــود اعراض ه ــا وج ب

تکمیــل شــده اســت؛ امــا ایــن رونــد در هفــت والیــت هنــوز 

متوقــف اســت و مناینــدگان والیتــی دســته های انتخاباتــی 

اجــازه ی بــاز شــدن صندوق هــا و بازشــامری را منی دهنــد. 

قناعت نامزدان پایان بحران انتخابات اســت

هــر روز کــه از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 

بــه  نســبت  نیــز  باورهــای عمومــی  فاصلــه می گیریــم، 

شــفافیت ایــن پروســه کــم می شــود. نــگاه عمومــی بــه 

ــد  ــیون نتوان ــه کمیس ــی ک ــا زمان ــت؛ ت ــن اس ــات ای انتخاب

بــا  منی توانــد  آورد،  دســت  بــه  را  خــود  اســتقاللیت 

آیــد.  کنــار  کنونــی  بحران هــای 

می کننــد  تأکیــد  نیــز  انتخاباتــی  ناظــر  نهادهــای   

کــه کمیســیون انتخابــات مطابــق بــه قانــون بایــد بــه 

ــه  ــان را ب ــت آن ــد و قناع ــواب بده ــزدان ج ــؤال های نام س

آورد.  دســت 

ســمیرا رســا، ســخنگوی فیفــا، در گفت وگــو بــا روزنامه ی 

صبــح کابــل می گویــد، ابتــدا بایــد تنش هــا میــان نامــزدان 

و کمیســیون انتخابــات حــل شــود. بازشــامری آرای هفــت 

والیــت کــه تــا هنــوز رسنوشــت شــان معلــوم نیســت، 

مشــخص و قناعــت طرفیــن حاصــل شــود؛ پــس از آن 

ــد.  ــام ده ــدی را انج ــل بع ــیون مراح کمیس

وضاحــت  عــدم  کــه  می کنــد  تأکیــد  رســا،  بانــو 

کمیســیون انتخابــات در مــورد برچســپ هایی کــه علیــه 

رشکــت  همــکاری  عــدم  شــده،  زده  کمیســیون  ایــن 

ــبب  ــی س ــته های انتخابات ــکاری دس ــدم هم ــوک و ع درمل

شــده کــه نتیجــه ی ابتدایــی بــا تأخیــر مواجــه شــود. 

امــا کمیســیون انتخابــات می گویــد کــه متــام رونــد 

ایــن  و  مــی رود  پیــش  قانــون  بــه  آن هــا مطابــق  کاری 

دســته های انتخاباتــی اســتند کــه بــا ایجــاد مشــکل، 

مانــع پیرفــت کار آنــان می شــوند. ذبیح اللــه ســادات، 

ســخنگوی کمیســیون انتخابــات، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفــت، بــا تکمیــل شــدن رونــد بازشــامری آرا در 

هفــت والیــت دیگــر، نتیجــه ی ابتدایــی اعــالم خواهــد. در 

ــیون در  ــه کمیس ــد ک ــادات می گوی ــای س ــال آق ــن ح همی

حــال مذاکــره بــا نامــزدان اســت تــا قناعــت آنــان را حاصــل 

ــد. ــالم کن ــی را اع ــه ی ابتدای و نتیج

 راه حل چیست؟

رشایــط  در  می گوینــد  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای 

اعــالم  و  بحــران  ختــم  بــرای  حــل  راه  یگانــه  کنونــی، 

ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــن اس ــی، ای ــه ی ابتدای نتیج

ــزدان وارد  ــا نام ــانه های ب ــر و رس ــای ناظ ــور نهاده در حض

ــیون  ــکل از کمیس ــود مش ــخص ش ــا مش ــود؛ ت ــره ش مذاک

انتخابــات اســت یــا شــورای نامــزدان.

داشــت  حضــور  در  »اگــر  می گویــد:  رســا  ســمیرا 

ــیون  ــان کمیس ــو می ــاهد گفت وگ ــای ش ــانه ها و نهاده رس

و نامــزدان صــورت بگیــرد، ایــن مــورد روشــن می شــود، کــه 

ــد.« ــر ان ــک مق ــدام ی ک

ــه  ــه تازگــی فیصل ــات ب ــا ایــن همــه کمیســیون انتخاب ب

کــرده اســت کــه آرای ۱۱۹۰ محــل رأی دهــی از میــان 

2۴2۳ محلــی کــه بــه بازشــامری ویــژه فرســتاده شــده 

ــت.  ــل اس ــود، باط ب

دســته های  از  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

انتخاباتــی خواســته اســت کــه اجــازه دهنــد تــا ایــن 

انتخابــات  قانــون  اســاس  بــر  را  کمیســیون، کار خــود 

انجــام دهــد تــا هرچــه زودتــر نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

اعــالم شــود.  
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ــه صالــح، ادعــا کــرده اســت کــه در درون تیــم ثبــات و  امرالل

همگرایــی، گروهــی اســت کــه بــه بحــران دامــن می زنــد. او، روز 

ــیار  ــای بس ــری، دو ادع ــی و توی ــت فیس بوک ــته در دو پس گذش

ــن  ــرد. ای ــرح ک ــه مط ــه عبدالل ــم عبدالل ــه آدرس تی ــنگین را ب س

ــاه  ــت دو م ــا گذش ــت، ب ــات اس ــه انتخاب ــد ب ــه در پیون ــا ک ادعاه

ــا  ــه ت ــود ک ــرح می ش ــت جمهوری مط ــات ریاس ــزاری انتخاب از برگ

ــوز نتیجــه ی آن مشــخص نیســت.  هن

ــع  ــک منب ــر خــود نوشــته اســت کــه ی ــح در توی ــه صال امرالل

مؤثــق از داخــل یــک گردهم آیــی تیــم آقــای عبداللــه، بــه او گفتــه 

اســت کــه اطرافیــان عبداللــه بــرای تظاهــرات مســلحانه بــا افــراد 

نقاب پــوش در خیابان هــای کابــل آمادگــی مــی گیرنــد. او در 

ــی  ــد تظاهرات ــت: »بای ــته اس ــع نوش ــن منب ــل از ای ــه نق ــی ب تویت

از مــردان مســلح کــه ماســک بــر صــورت دارنــد، داشــته باشــیم، 

ــد  ــم، بای ــا را ببندی ــم و چهارراهی ه ــاره کنی ــی اج ــزاران تاکس ه

اصلــی  خیابان هــای  در  تــا  کنیــم  بســیج  را  مســلح  مــردان 

تــا  بگیریــم  را  شــان  فیلم هــای  و  عکــس  کننــد،  گشــت زنی 

ــیم.« ــدرت برس ــه ق ــانیم و ب ــا را برس خارجی ه

مشــاور  فضلــی،  فضــل  را  صالــح  آقــای  تویــت  ایــن 

ــه را  ــر عبدالل ــم داک ــرده و تی ــش ک ــاز پخ ــز ب ــور نی رییس جمه

تروریســت خطــاب کــرده اســت. آقــای فضلــی گفتــه اســت: »تــرور 

تنهــا چیــزی اســت کــه می تواننــد بــه مــردم افغانســتان پیشــکش 

ــه ی ۹۰  ــه در ده ــون ن ــه اکن ــد ک ــد بدانن ــا بای ــا آن ه ــد؛ ام کنن

زندگــی می کنیــم و نــه در ســال 2۰۱۴. ملــت افغانســتان دســت 

رد بــه ســینه ی ارشار و تروریســت ها زده انــد.«

در  همچنــان  دولت ســاز،  تیــم  اول  معــاون  صالــح،  آقــای 

یــک پســت فیس بوکــی ادعــا کــرده اســت کــه در درون تیــم 

عبداللــه عبداللــه، نژادپرســتی و تعصــب نســبت بــه قــوم  هــزاره 

ــی  ــک گردهم آی ــش، در ی ــل از منبع ــه نق ــت. او ب ــان اس در جری

ــته ی  ــای هس ــی از اعض ــت: »یک ــه اس ــه گفت ــر عبدالل ــم داک تی

بحــران می پرســد کــه شــاید قوم هــای هــزاره در تظاهــرات کمــر 

ــد  ــد. رسهســته جــواب می دهــد کــه اشــراک کنن اشــراک کنن

یــا نکننــد حــرف جداســت؛ امــا حــق هــزاره بــه انــدازه ی بینــی اش 

اســت. وقتــی خــدا بینــی تقســیم می کــرد نوبــت هــزاره کــه 

رســید برایــش بینــی کوچــک داد و گفــت دلــت می گیــری یــا کــه 

ــانی که  ــت کس ــن اس ــد. ای ــه می خندن ــی. هم ــی می باش بی بین

می خواهنــد همگرایــی را متثیــل مناینــد.«

ــا دادگاه  ــتانی و ی ــر دادس ــه اگ ــت ک ــزوده اس ــان اف او همچن

عالــی خواســته باشــد ایــن مکاملــات نژادپرســتانه و تعصب انگیــز 

ــان  ــار ش ــت آرد، در اختی ــه دس ــی ب ــری عدل ــر پیگی ــه خاط را ب

ــه و  ــه تاخت ــر عبدالل ــم داک ــه تی ــح ب ــای صال ــد. آق ــرار می ده ق

ــات و  ــه جــز ثب ــز هســت ب ــم هــر چی ــن تی ــه اســت کــه در ای گفت

همگرایــی. او، افــزوده اســت کــه اشــراک کنندگان ایــن جلســه 

ــد.  ــی بودن ــام دولت ــد مق ــنا و چن ــس س ــان، مجل وکالی پارمل

ایــن ادعــای آقــای صالــح بــا واکنش هــای گســرده از جملــه 

اســت.  شــده  روبــه رو  تاجیک تبــار  و  هــزاره  اقــوام  میــان  در 

بســیاری از افــراد خواســتار همگانــی کــردن مــدرک شــده انــد و 

شــامری نیــز امراللــه صالــح را متهــم بــه اهانــت بــه مــردم هــزاره 

ــد.  کــرده ان

ایــن موضــع گیری هــای اخیــر، نهایــت بحرانــی شــدن اوضــاع 

سیاســی افغانســتان را نشــان می دهــد. وضعیــت بــدی کــه هــر 

آن ممکــن بــه واقعیــت بپیونــدد و افغانســتانی ضعیــف بــه لحــاظ 

امنیتــی و سیاســی را بــه جنــگ داخلــی بکشــاند. 

ــدی را  ــالت تن ــن حم ــی چنی ــی در حال ــح و فضل ــای صال آق

علیــه تیــم آقــای عبداللــه عبداللــه مطــرح کــرده انــد  کــه در چنــد 

ــن  ــا گلب الدی ــه ب ــه عبدالل ــالف عبدالل ــه ی ایت ــته، قص روز گذش

جنــگ  و  سیاســت  چهره هــای  جنجالی تریــن  از  حکمت یــار، 

ــز  ــامری نی ــرای ش ــوکه کننده و ب ــی ش ــرای برخ ــتان ب در افغانس

تکان دهنــده بــوده اســت. 

از وضعیــت  اگــر  احتــامال  بحث هــا،  ایــن  از  امــا گذشــته 

کنونــی درســت مدیریــت نشــود، احتــامل ســقوط افغانســتان در 

کام یــک جنــگ دیگــر بســیار بــاال اســت. بســیاری ها در واکنــش 

بــه ادعاهــای امراللــه صالــح بــه او گفتــه انــد کــه در تــالش 

ــیار  ــا بس ــت ادعاه ــن دس ــت و ای ــتان اس ــازی افغانس رواندایی س

می باشــد.  خطرنــاک 

امــا آقــای صالــح گفتــه اســت کــه او حــارض اســت ایــن 

ــا  ــد ت ــل بده ــتانی تحوی ــم دادس ــا ه ــه دادگاه و ی ــات را ب مکامل

ــر  ــز ب ــی نی ــاالن سیاس ــر فع ــه بیش ــی ک ــود؛ حرف ــری ش پی گی

پی گیــر و افشــای ایــن مکاملــات تأکیــد دارنــد تــا مشــخص شــود 

ــت.  ــرار اس ــه ق ــه از چ ــه قص ک

ــه  ــت ب ــو، دس ــن س ــه ای ــدی ب ــی از چن ــات و همگرای ــم ثب تی

اقدامــات تحریک آمیــز و گاهــی تکان دهنــده ای زده اســت. از 

تحریــم کمیســیون انتخابــات گرفتــه تــا مخالفــت و بســته کــردن 

دفاتــر والیتــی ایــن کمیســیون کــه اجــازه ی بازشــامری آرا را 

ــا نــداده اســت. همیــن اکنــون نیــز در هفــت والیــت  بــه آن ه

افغانســتان، افــراد ســنگ و چــوب بــه دســت هــوادار آقــای 

عبداللــه بــه کارمنــدان کمیســیون انتخابــات اجــازه ی بازشــامی 

منی دهنــد.  را  آرا 

آقــای عبداللــه تــا هنــوز بــه ایــن اتهامــات پاســخ نــداده اســت؛ 

امــا یکــی از افــراد ارشــد تیــم او در گفت وگــو بــا روزنامــه ی صبــح 

کابــل، خواســتار بررســی ایــن ادعــا از ســوی دادســتانی و دادگاه 

ــه و شــورای نامــزدان  ــای عبدالل ــی آق ــم انتخابات شــده اســت. تی

انتخابــات، خواســتار باطــل شــدن حــدود ۳۰۰ هــزار رأی در 

ــد.  ــتان ان ــت جمهوری افغانس ــات ریاس انتخاب

هفتــه ی پیــش، ســخنگویان تیــم داکــر عبداللــه هشــدار 

آن هــا  خواســت  بــه  انتخابــات  کمیســیون  اگــر  کــه  دادنــد 

پاســخ مثبــت ندهــد، نتیجــه ی انتخابــات را منــی پذیرنــد و 

ــرا  ــود. ظاه ــد ب ــا خواه ــده ی آن ه ــه عه ــز ب ــات نی ــب انتخاب عواق

ــه  ــم داکرعبدالل ــی تی ــان اصل ــخنگویان و حامی ــدارهای س هش

ــه بررســی جــدی دارد کــه  ــاز ب ــح، نی ــه صال ــن ادعــای امرالل و ای

بایــد دنبــال شــود و ایجــاب می کنــد دادســتانی کل افغانســتان 

و رســانه ها در ایــن راســتا اقــدام کننــد. 

به بحران دامن نزنید
امراهلل صالح؛ باید ادعایش را ثابت کند

سیدمهدی حسینی

تفاهم کمیسیون با نامزدان بحران انتخابات را پایان می دهد

رازق اختیاربیگ

در تازه ترین آمار 
کمیسیون مستقل 

حقوق برش افغانستان 
که خشونت ها علیه 
زنان را در هفت ماه 

نخست سال ۱3۹۸ به 
ثبت رسانده اند، آمده 

است که مهم ترین 
نوع خشونت ها، 

خشونت جنسیتی 
بوده که از معضالت 

جدی حقوق برشی در 
افغانستان است. این 

خشونت به اشکال و 
انواع متفاوت بر زنان 

افغانستان صورت 
می گیرد.



   
 2

01
9 

رب
ام

نو
 2

5 
   

   
   

 13
98

س 
قو

 4
   

   
   

   
   

ه  
نب

ش
دو

    
   

   
   

   
 12

4 
ره

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

ــت؛ در  ــان اس ــر زن ــونت ب ــع خش ــرب، روز من 25 نوم

بســیاری از کشــورهای جهــان از جملــه افغانســتان 

از ایــن روز بزرگ ِداشــت می شــود. اِعــامل خشــونت 

ــرد؛  ــورت می گی ــون ص ــیوه های گوناگ ــه ش ــان ب ــر زن ب

لفظــی،  اقتصــادی،  ماننــد خشــونت های جنســی، 

خشــونت های  جملــه  از  کــه  فیزیکــی  و  روانــی 

اســت. افغانســتانی  جامعــه ی  چشــم گیر 

نــوع  ایــن  اعــامل  بــرای  دالیــل  مهم تریــن  از   

از  می تــوان  افغانســتان،  در  زنــان  بــر  خشــونت ها 

و ضعــف  امنیــت  نبــود  ناپســند،  عنعنــات  و  عــرف 

عــدم  دور افتــاده،  مناطــق  در  دولــت  در حاکمیــت 

ســطح  بی ســوادی،  عدالــت،  بــه  زنــان  دسرســی 

پاییــن آگاهــی، بــه کیفــر نرســیدن مجرمــان از ســوی 

نهادهــای عدلــی و قضایــی، ازدواج و طــالق در والیــات 

بــرد. نــام  دوردســت  ولســوالی های  و 

ــی  ــونت های خانوادگ ــان خش ــی از قربانی ــروه، یک م

در افغانســتان اســت  کــه ۹ ســال قبل از امــروز -زمانی 

ــادر  ــت؛ او، م ــرده اس ــت- ازدواج ک ــال داش ــه ۱6 س ک

پنــج فرزنــد اســت و بــا بغــض گلوگیــری، از زندگــی اش 

چنیــن می گویــد: »از رشوع زندگــی مشــرک تــا کنــون 

ــواده اش در زندگــی  ــه ی خان ــه دلیــل مداخل شــوهرم ب

ــار  ــد ب ــاری می کنــد. چن ــا مــن بدرفت مــان، همیشــه ب

ــا  ــتاد؛ ام ــدرم فرس ــه ی پ ــه خان ــرد و ب ــالق ک ــن را ط م

بارهــا بــا ندامــت و پشــیامنی مــرا دوبــاره بــه خانــه اش 

ــه  ــت ک ــری منی گذش ــا دی ــن ندامت ه ــی از ای آورد ول

مــرا مــورد خشــونت های فیزیکــی بیشــر قــرار مــی داد 

ــرده و  ــوب ک ــرا لت وک ــل م ــال قب ــه س ــه س ــن ک ــا ای ت

ــم  ــر بدن ــا کبودی هایــی کــه ب ــه بیــرون کــرد و ب از خان

مانــده بــود، خانــواده ام مــرا بــه حــوزه ی پولیــس بردنــد، 

بازداشــت  او  گرفتنــد.  بــرای شــوهرم حکــم جلــب 

ــی  ــا پادرمیان ــار شــوهرم ب ــن ب شــد و زود آزاد شــد و ای

بــزرگان خانــواده مــرا دوبــاره بــه خانــه اش بــرد؛ بــرای 

ــواده ی مــن  بیرون ریــزی عقــد ه ای کــه از ایــن کار خان

داشــت خواســت بــا ازدواج دوم تالفــی کنــد؛ ولــی بعــد 

از آن لقــب مــن نــزد همــه اقــارب شــوهرم زن حــوزه ای 

و محکمــه ای شــد.«

)زن  کلمــه  همیــن  تکــرار  مــروه  گفتــه ی  بــه 

محکمــه ای( از ســوی اقــارب و اعضــای خانــواده ی 

ــونتی  ــوب و خش ــر لت وک ــر از ه ــوهرش، او را بیش ش

آزار مــی داد. هــر چنــد کــه خشــونت های دیگــری 

ــه  ــد ب ــردن از رفت وآم ــع ک ــدادن، من ــه ن ــد نفق هامنن

خانــه پــدر، نــدادن حضانــت فرزنــدان و مــواردی دیگــر 

بــر مــروه صــورت  بــوده کــه  نیــز از خشــونت هایی 

گرفتــه اســت. 

بــه چشــم دیــده  نــوع خشــونت ها، کمــر  ایــن 

ــج خشــونت هایی اســت کــه  ــوع رای ــا از ن می شــود؛ ام

ــود  ــل خ ــان فامی ــا زن ــروس ی ــر، ع ــر دخ ــا ب خانواده ه

روا می دارنــد کــه بــه نــام خشــونت های پنهــان یــا 

خشــونت  نــرم از آن هــا یــاد می شــود.

منونه هــای  از  یکــی  مــروه  زندگــی  داســتان 

خشــونت های پنهــان یــا نــرم خانوادگــی بــر زنــان 

اســت. افغانســتان 

خشــونت  پرونده هــای  بی شــامر  افغانســتان،  در 

وجــود دارد کــه تیــزاب بــه صــورت زنــان پاشــیده شــده، 

ســوزانده شــده انــد، گــوش یــا لــب شــان بریــده شــده، 

ــان  ــر آن ــی ب ــده، گروه ــیده ش ــان تراش ــای رس ش موه

تجــاوز شــده، بــه حیــث بــرده ی جنســی مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه، بــدون خواســت شــان بــه نــکاح در آمــده 

ــی کــه  ــد؛ هســتند دخران ــد داده شــده ان ــه ب ــد و ب ان

ــرادران شــان قــرار گرفتــه؛  ــا ب مــورد تجــاوز پــدران و ی

خشــونت های  انــد.  کــرده  تحمــل  متاســفانه  امــا 

دیگــری هــم بــوده اســت کــه هیــچ دادگاهــی آن هــا را 

ثبــت نکــرده اســت و هیــچ زنــی هــم تــا کنــون در مــورد 

ایــن خشــونت ها بــه هیــچ نهــادی شــکایت نکــرده 

اســت. 

در تازه تریــن آمــار کمیســیون مســتقل حقــوق بــر 

افغانســتان کــه خشــونت ها علیــه زنــان را در هفــت 

مــاه نخســت ســال ۱۳۹۸ بــه ثبــت رســانده انــد، آمــده 

خشــونت  خشــونت ها،  نــوع  مهم تریــن  کــه  اســت 

جنســیتی بــوده کــه از معضــالت جــدی حقــوق بــری 

در افغانســتان اســت. ایــن خشــونت بــه اشــکال و 

انــواع متفــاوت بــر زنــان افغانســتان صــورت می گیــرد.

در  گذشــته،  ســال  اول  مــاه  هفــت  جریــان  در   

حــدود 2هــزار و 762 مــورد خشــونت بــا زنــان در 

ــت  ــا در هف ــیده؛ ام ــت رس ــیون ثب ــن کمیس ــر ای دفات

مــاه ســال ۱۳۹۸ در حــدود 2هــزارو 5۳6مــورد مــورد 

خشــونت بــا زنــان ثبــت شــده بــود؛ تفــاوت آمــار، 

نشــان دهنده ی افزایــش ۸درصــدی خشــونت بــر زنــان 

از ســال ۱۳۹7 تــا ۱۳۹۸ اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی قبــل، افغانســتان 

ناامن تریــن مــکان زندگــی بــرای  زنــان در جهــان 

مســتقل  کمیســیون  کــه  آمــاری  از  شــد.  شــناخته 

یــک هــزارو ۱۴۱  نــر رســانده،  بــه  بــر  حقــوق 

مــورد آن خشــونت های روانــی و کالمــی اســت کــه در 

ــت  ــاکی داش ــونت ۹۰۰ ش ــوع خش ــن ن ــل ای ــال قب س

ــی  ــونت روان ــش خش ــان دهنده ی افزای ــم نش ــن رق و ای

مــورد خشــونت  و همچنیــن ۸6۱  اســت  و کالمــی 

فیزیکــی در هفــت مــاه اول ســال ۱۳۹۸ بــه ثبــت 

ــت. ــیده اس رس

 زنــان در افغانســتان بنــا بــر دالیــل گوناگــون، 

ــر  ــد و بیش ــوده ان ــونت ها ب ــن خش ــی ای ــواره قربان هم

ــان  دالیــل پنهــان مانــدن ایــن خشــونت ها، امتنــاع زن

از فــاش شــدن رفتارهــای خشــونت آمیز شــوهر و دیگــر 

ــط  ــا حف ــروداری ی ــالح آب ــه اصط ــواده و ب ــای خان اعض

زندگــی فرزنــدان  شــان بــوده؛ امــا ایــن زنــان بی خــرب 

از ایــن موضــوع بــوده انــد کــه ایــن پنهان کاری هــا یــا 

ــج خشــونت  ــر تروی ــا چــه حــد توانســته ب رازداری هــا ت

در جامعــه کمــک کنــد. ایــن کــه تــا چــه میــزان 

ســالمت روانــی خــود زنــان نیــز بــا خطــر مواجــه شــده 

ــه  ــوان ب ــا می ت ــا حت ــن قضای ــامری از ای ــت. در ش اس

یــا  بازپــروری روانــی  بســری شــدن زن در مراکــز 

شــفاخانه های روانــی اشــاره داشــت.  

ــه  ــوان ب ــان می ت ــه زن ــونت  علی ــر خش ــوارد دیگ از م

ــه  ــونتی ک ــرد. خش ــاره ک ــادی اش ــونت های اقتص خش

آمــار کمیســیون مســتقل حقــوق بــر نشــان می دهــد 

ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــونت ها نس ــوع خش ــن ن ــه ای ک

ــه  ــش یافت ــونت ها افزای ــوع خش ــر ن ــا دیگ ــش؛ ام کاه

اســت. 

ــیون  ــان کمیس ــه زن ــونت علی ــزارش خش ــنت گ در م

حقــوق بــر آمــده اســت کــه در هفــت مــاه ســال 

گذشــته، ۱2۳ مــورد خشــونت جنســی و در هفــت 

ــار  ــت. در آم ــده اس ــت ش ــاری ۱2۸ ثب ــال ج ــاه س م

نرشــده ایــن نــوع خشــونت پنــج مــورد کاهــش یافتــه  

و252 مــورد دیگــر از ســایر خشــونت ها ثبــت شــده 

ــت. اس

 ســوال این جــا اســت، ایــن همــه بــار خشــونت هایی 

ــه دوش می کشــند، در کجــا  ــان افغانســتان ب را کــه زن

مــورد ایــن خشــونت ها واقــع می شــوند؟

زنــان در افغانســتان بــه عنــوان آســیب پذیرترین 

دانشــگاه ها،  دفاتــر،  خانواده هــا،  درون  در  افــراد 

ــی و کاری  ــن عموم ــر اماک ــب و دیگ ــا، مکات خیابان ه

مــورد خشــونت واقــع می شــوند. آمــار نرشــده از 

کمیســیون حقــوق بــر، نشــان دهنــده ی ایــن اســت 

ــونت  ــورد خش ــواده م ــون خان ــر در کان ــان بیش ــه زن ک

در  زنــان  بــرای  مــکان  بدتریــن  و  می شــوند  واقــع 

افغانســتان برخــالف تصــور همــگان، کانــون خانــواده 

مــورد  و 762  هــزار  دو  در ســال ۱۳۹۸  می باشــد. 

اســت،  داده  رخ  خانواده هــا  در  کــه  خشــونت  هایی 

ــونت های  ــد خش ــع ۹7 درص ــیده. در واق ــت رس ــه ثب ب

امســال کــه بــر زنــان واقــع شــده، در محیــط خانــواده 

و بــه دســت اعضــای خانــواده ی زنــان قربانــی صــورت 

ــت.  ــه اس گرفت

مرتضــا امیــری، روان شــناس و آگاه مســائل خانواده، 

یــک  نشــان دهنده ی  خشــونت ها  »ایــن  می گویــد: 

سیســتم بیــامر اســت کــه افــراد خانــواده در درون 

و  خشــم  برابــر  در  کــه  انــد  نگرفتــه  یــاد  سیســتم 

ناراحتی هــای شــان بــا یــک رفتــار ســامل تر پاســخ 

ــه  ــر ب ــا منج ــص مهارت ه ــش در نق ــن کاه ــد؛ ای دهن

ــن  ــه ای ــود، ک ــراد می ش ــکل آفرین در اف ــای مش رفتاره

اتفــاق  مهارت هــا  بــودن  پاییــن  نتیجــه ی  در  همــه 

می افتــد.« 

قابــل یــادآوری اســت کــه ایــن خشــونت ها اکــرا از 

ســوی مــردان بــه دلیــل مشــکالت شــغلی، اجتامعــی 

ــل  ــان تحمی ــر آن ــان، ب ــطح ســواد زن ــودن س ــد نب و بلن

علیــه  قضایــای خشــونت  از  بســیازی  در  می شــود. 

زنــان، دیــده شــده اســت کــه مدیریــت خشــم در 

ــوهر،  ــدر، ش ــردان )پ ــن م ــته و ای ــود نداش ــردان وج م

بــرادر( تــالش می کننــد کــه خشــم خــود را ایــن گونــه 

ــرای تخلیــه ی ایــن  تخلیــه کننــد. این جــا اســت کــه ب

ــواده مــورد خشــونت های خانوادگــی  ــان خان خشــم زن

ــن خشــونت ها احتــامل  ــد. در بیشــر ای ــرار می گیرن ق

ــونت  ــای خش ــاهد صحنه ه ــه ش ــی ک ــی رود، کودکان م

ــس  ــالل پ ــام )اخت ــی تحــت ن اســتند، دچــار اختالالت

ــوند. ــه( ش از حادث

ــبب  ــد س ــدت می توان ــالل در بلندم ــوع اخت ــن ن ای

بــروز اختــالالت روانــی؛ بــه خصــوص اختالل جســمی، 

ــن، رسدرد  ــامنی مزم ــای جس ــی، درده ــالل عصب اخت

ــا  ــوأم ب ــت ت ــنت صمیمی ــن رف ــرن( و از بی ــدید )میگ ش

اعتــامد در کــودکان شــود.

بلنــد بــردن آگاهــی زنــان شهرنشــین و روستانشــین 

در مــورد حقــوق اولیــه ی شــان، بــه کیفــر رســاندن 

حامیــت  زنــان،  بــر  خشــونت  قضایــای  عامــالن 

آمــوزش  بــه  و حــق دسرســی  زنــان  از  خانواده هــا 

از راهکارهایــی اســت کــه می توانــد در  پــرورش؛  و 

کاهــش خشــونت علیــه زنــان تأثیــر بگــذارد.
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زهرا سیاس

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

هر چند مراکز مختلفی برای ترک اعتیاد در کابل و دیگر 

کمپ  به  می توانم  آن ها  جمله ی  از  که  دارد  وجود  والیت ها 

از  بسیاری  متأسفانه  اما  باشم؛  داشته  اشاره  اعتیاد  ترک 

بازدهی خوبی  به همین علت  و  نیست  معیاری  این کمپ ها 

ندارند. موفقی  کارنامه ی  معتادان  اعتیاد  ترک  در  و  نداشته 

این کمپ ها مکانی برای اقامت فرد معتاد تا زمان تکمیل 

اعتیاد  درمان  در  مختلفی  روش های  است.  بهبودی  دوره ی 

قرار می گیرد. مرسوم ترین روش  استفاده  مراکز مورد  این  در 

ترک اعتیاد در کمپ ها ترک ناگهانی )سقوط آزاد( است. ترک 

ناگهانی در بین افراد درگیر در این حوزه به نام ترک یک باره 

می شود.  شناخته 

هروئین،  ترک  همچون  خدماتی  اعتیاد  ترک  کمپ های 

ترامادول،  متادون،  شیشه،    ،2 ب  کوکائین،  شیره،  تریاک، 

می دهند.  ارائه  را   ... و  چرس 

امروزه روش های نوینی وجود دارد که افراد معتاد می توانند 

بدون  خانه  داخل  و  اعتیاد  ترک  به کمپ های  مراجعه  بدون 

این که کسی متوجه شود، اعتیاد خود را ترک کنند.

مختلفی  درمانی  روش های  از  اعتیاد  ترک  کمپ های  در 

درمانی  روش های  این  که  می شود  استفاده  درمان  برای 

مرف کننده  فرد  اعتیاد  شدت  و  اعتیادآور  ماده  به  توجه  با 

استفاده  مورد  درمانی  روش های  جمله  از  می باشد.  متفاوت 

در کمپ های ترک اعتیاد می توان به موارد زیر اشاره داشت.

اعتیاد،  ترک  در کمپ های  اصطالح،  این  ناگهانی:  روش 

بین معتادان و خانواده ی آن ها رواج دارد. در این روش ترک 

به صورت یک روزه و بدون کاهش تدریجی یا جایگزین کردن 

انجام می شود. ماده ی دیگری 

ترک سنتی: در این روش دوز مرف به صورت تدریجی 

کم می شود تا این که به صفر برسد. در این روش طی شدن 

دوره ی ترک و تخطی نکردن از دوز روزانه و افزایش ندادن در 

میان برنامه اهمیت بسیاری دارد.

ترک با کمک متادون : در این روش نیز مانند ترک ناگهانی 

)یابویی( مرف مواد قطع می شود؛ اما متادون جایگزین آن 

می شود. هدف از این روش کاهش آسیب به بیامر و اطرافیان 

نشئگی  مدت  طول  دارای  متادون  که  آن جایی  از  است. 

باالتری نسبت به سایر مواد مخدر است؛ استفاده از متادون 

به جای مواد مخدر باعث می شود، عوارض مرف و خطرات 

ناشی از آن کنرل شود و در عین حال سختی خامری، عالئم 

ترک را نیز کاهش می دهد.

روش سم زدایی: این روش برای افرادی استفاده می شود 

تحمل  که  این  برای  دارند.  باالیی  بسیار  مرفی  دوز  که 

خامری برای فرد راحت باشد از داروهایی استفاده می کنند 

می شود. منجر  معتاد  بیهوشی  به  معموال  که 

کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز

روش های  غیرمجاز  اعتیاد  ترک  کمپ های  در  معموال 

از  استفاده  به علت  و  استفاده منی شود  اعتیاد  ترک  صحیح 

با  نامناسب و معیوب، فرد معتاد  روش ها و شیوه های درمان 

موفقیت آمیز  او  ترک  فرایند  و  شده  مواجه  زیادی  مشکالت 

بود.  نخواهد 

معموال  معتاد  فرد  با  مجاز  غیر  اعتیاد  ترک  در کمپ های 

از جمله غذای  اولیه  رفتار مناسبی نخواهد داشت. امکانات 

مناسب، فضای کافی، امکانات بهداشتی و نیازهای اولیه ی 

این  در  است.  نشده  فراهم  کمپ ها  این  در  معتاد  نیاز  مورد 

او  تقاضای  زمان  در  معتاد  با  بدرفتاری  و  زدن  کتک  مراکز 

برای ماده ی اعتیادآور به وفور دیده می شود. از جمله خطرات 

استفاده از کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز می توان به عدم 

باشم. داشته  اشاره   ... و  ترک، خودکشی، خودسوزی 

کمپ ترک اعتیاد مجاز

می کنند.  فعالیت  مجوز  با  مجاز  اعتیاد  ترک  کمپ های 

قانونی و  و  از روش های علمی  به استفاده  این مراکز متعهد 

ایجاد امکانات مناسب و عدم بدرفتاری می شوند. با این حال 

نیستند؛  کم  کنند  رعایت  را  موارد  این  که  مراکزی  چند  هر 

اما بسیاری از آن ها نیز از این موارد تخطی می کنند. ترک با 

رایج ترین  و  لت کردن بیامران معتاد معرض،  به زور  توسل 

مشاهده  اعتیاد  ترک  کمپ  در  که  است  قانون شکنی ای 

می شود. 

اعتیاد،  ترک  کمپ  انتخاب  برای  مهم  نکته ی  اولین 

ذکر  که  نکاتی  وجود  با  حال  این  با  است.  مجوز  داشنت 

رضوری  مناسب  کمپ  شناسایی  جهت  بیشر  تحقیق  شد، 

تحقیق  مناسب،  اعتیاد  ترک  انتخاب یک کمپ  برای  است. 

در باره ی روش های مورد استفاده در آن و تجربه ی آن کمپ 

کادر  شود.  گرفته  نظر  در  ترک  موفق  منونه های  داشنت  در 

درمانی متخصص و مجرب به ویژه حضور روان درمان ویژگی ای 

باید وجود  اعتیاد مناسب حتام  است که در یک کمپ ترک 

داشته باشد. استندردهای مختلفی از جمله امکانات رفاهی، 

شده  مشخص  قانون  سوی  از  نیز  کافی  فضای  و  بهداشتی 

باشد. مؤثر  مناسب  کمپ  انتخاب  در  می توانند  که  است 

کمپ ترک اعتیاد کجاست؟

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

خشونت نرم، خشونت پنهان علیه زنان افغانستان

در تازه ترین آمار 
کمیسیون مستقل 

حقوق برش افغانستان 
که خشونت ها علیه 
زنان را در هفت ماه 

نخست سال ۱3۹۸ به 
ثبت رسانده اند، آمده 

است که مهم ترین نوع 
خشونت ها، خشونت 
جنسیتی بوده که از 

معضالت جدی حقوق 
برشی در افغانستان 

است. این خشونت به 
اشکال و انواع متفاوت 

بر زنان افغانستان 
صورت می گیرد.
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ــد  ــی ان ــان، آن های ــتانی در جه ــران افغانس ــر مهاج بیش

کــه بــه دلیــل فقــر اقتصــادی از کشــور فــرار کــرده انــد کــه 

ــک  ــردن ی ــدا ک ــرای کار و پی ــران ب ــن مهاج ــاد ای ــامر زی ش

ــد؛  ــران را می دانن ــان ای ــد ش ــن مقص ــان، نزدیک تری ــه ن لقم

زبــان مشــرک و نزدیــک بــودن هــر دو کشــور، باعــث شــده 

ــان  ــت ش ــدف نخس ــتانی در ه ــران افغانس ــه مهاج ــت ک اس

ایــران را بــرای کار و زندگــی برگزینند. در ســال های گذشــته 

بــه ویــژه از رشوع نظــام سیاســی جدید در افغانســتان، شــامر 

ــد؛ شــامری  ــه افغانســتان برگشــته ان ــن مهاجــران ب ــاد ای زی

ــم  ــامری ه ــته و ش ــتان برگش ــه افغانس ــود ب ــت خ ــا خواس ب

برگشــت داده شــده انــد. در کنــار این هــا شــامر دیگــر 

بــه تنــگ  بیــکاری  از  نــه تنهــا  افغانســتانی هایی کــه  از 

ــا هنجارهــای اجتامعــی و فرهنگــی موجــود در  آمــده؛ بــل ب

افغانســتان نیــز نتوانســته انــد، کنــار بیاینــد، بــرای ادامــه ی 

ــم  ــم از ک ــا ک ــی و ی ــه ی اروپای ــورهای پیش رفت ــی کش زندگ

ــد. ــه را انتخــاب کــرده ان ــان و ترکی یون

ــوده اســت.  ــار نب ــن مهاجــران ی ــا ای ــا بخــت همــواره ب ام

هــامن گونــه کــه در افغانســتان، شــامری از ایــن مهاجــران با 

ماه هــا و ســال ها ســفر و رسگردانــی و بــا هزینــه کــردن جــان  

شــان خــود را بــه کشــورهایی پیش رفتــه ی اروپایــی رســانده 

ــد در ابتــدا در خیابان هــا و  ــز ناچــار بودن ــد و در آن جــا نی ان

ــه وارد اردوگاه  ــن ک ــس از ای ــد و پ ــب و روز کنن ــا ش پارک ه

ویــژه ی مهاجــران در هــامن جــا شــده انــد و و کــم از کــم یک 

ســال و یــا دو ســال رسگردانــی در ایــن اردوگاه هــا، دوبــاره بــه 

افغانســتان برگشــت داده شــده انــد.

ــرای رســیدن اعــم  ــا رســیده اســت؛ ب ــه اروپ فــردی کــه ب

از جــان و مــال خــود مایــه گذشــته اســت و ماه هــا زجــر راه 

ــی  ــنگی، زندگ ــنگی و تش ــت؛ گرس ــیده اس ــرت را کش مهاج

در تــرس دوام دار و انتظــار پذیرفته شــدن از ســوی دولــت 

ــت. ــته اس ــدن را زیس ــورت ش ــرس دیپ ــر و ت مهاجرپذی

امــا دســت آخــر بــا ایــن همــه مشــقتی کــه ایــن مهاجــران 

بــرای رســیدن بــه اروپــا کشــیده انــد؛ هیــچ ســودی بــه حــال 

ــت  ــدون خواس ــران ب ــن مهاج ــامری از ای ــرده و ش ــان نک ش

ــه افغانســتان برگشــتانده می شــوند. خــود شــان ب

این هــا بــه دلیــل زندگــی در رشایــط دشــواری کــه بــرای 

ــت عــادی متصــور نیســت؛ دچــار افرسدگــی  انســان در حال

ــی  ــازمان جهان ــار س ــرار آم ــد. ق ــده ان ــدید ش ــدی ش و ناامی

ــد  ــر از ۸5 درص ــد، بیش ــه ش ــش ارائ ــدی پی ــه چن ــب ک گول

جمعیــت افغانســتان ناامیــد و افــرسده انــد کــه ایــن طــوری 

افغانســتانی ها را ناامید تریــن مردمــان جهــان شــناخته انــد.

از ســویی هــم بــه اســاس بحث های جــدی روان شناســی، 

ــار  ــد، دچ ــه کن ــی را تجرب ــدت ناکام ــه در دراز م ــخصی ک ش

پرخاش گــری می شــود و بــرای مقابلــه بــا ایــن ناکامــی 

ــی  ــه ی متفاوت ــیر های تخلی ــری مس ــن پرخاش گ دوام دار، ای

ــده  ــخص ش ــود ش ــه خ ــی متوج ــه گاه ــرد ک ــش می گی را پی

کــه باعــث گوشــه گیری و آزار رســاندن بــه خــود و در حالــت 

ــار  ــاس آم ــه اس ــی می شــود. ب ــه خودکش ــر ب شــدید آن منج

ــتانی  ــران افغانس ــامری از مهاج ــمی، ش ــر رس ــمی و غی رس

ــد. ــرده ان ــی ک ــرت خودکش ــال ها در مهاج ــن س ــی ای ط

از ســویی ایــن مهاجــران کــه بــدون میــل خــود بــه 

افغانســتان برگشــتانده می شــوند بــه ویــژه آن هایــی کــه 

از جامعــه ی اروپایــی برگشــت داده می شــوند، بــه دلیــل 

تفاوت هــای جــدی فرهنگــی، رفــاه اجتامعــی و امنیــت 

روانــی و فیزیکــی در ایــن جوامــع تــا افغانســتان، ایــن 

ــتان  ــط افغانس ــا محی ــد ب ــادگی منی توانن ــه س ــران ب مهاج

کنــار بیاینــد؛ امــا چــاره ای جــز ایــن نیــز ندارنــد؛ روی 

ایــن دلیــل بیشــر ایــن مهاجــران برگشــته بــه وطــن دچــار 

ــت  ــن حال ــه در عادی تری ــوند ک ــی می ش ــای روان اختالل ه

آن بــه ناامیــدی و حــس شکســت منجــر می شــود.

بــه  بازگشــت کنندگان،  و  مهاجــران  امــور  وزارت  امــا 

بــه  کــه  مهاجرانــی  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

افغانســتان آمــده انــد شــامر زیــاد شــان مشــکل روانــی 

ندارنــد و اندکــی شــان هــم اگــر داشــته باشــند مــا بــه 

همــکاری نهادهــای همــکار مثــل UNICR آن هــا را بــه 

می کنیــم. معرفــی  درمانــی  نهاد هــای 

ــه  ــن اســت کــه ب ــن همــه آن چــه روشــن اســت، ای ــا ای ب

صحــت روانــی مهاجــران برگشــته بــه وطــن هیــچ توجهــی از 

ســوی ایــن وزارت و نــه وزارت صحــت عامــه صــورت نگرفتــه 

ــه  ــوند ک ــا می ش ــان ره ــود ش ــال خ ــه ح ــران ب ــن مهاج و ای

در دارزمــدت اگــر بــرای ارائــه ی کمک هــای روانــی بــه ایــن 

مهاجــران کاری نشــود، مــا دچــار تنش هــای اجتامعــی 

بیشــری خواهیــم بــود؛ و یــا کــم از کــم ایــن مهاجــران 

ــرگ  ــیر م ــه مس ــان، ب ــی ش ــت روان ــه صح ــی ب ــا بی توجه ب

ــه خــود  ــه ب تدریجــی )مــردن در خــود( وارد می شــوند کــه ن

ــران. ــه دیگ ــه ب ــد و ن ــادی بیافرینن ــد ش می توانن

نبود خدمات روانی برای 
مهاجران برگردانده شده

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

نظام بردگي در امريكا چگونه پايان يافت؟

اقدام  يا  و  زمان  امريكايي ها  اكر  سؤال،  اين  براي 

از  مفصل تري  جزئيات  مني توانند.  كرده  ذكر  را  مشخيص 

اين ماجرا را در ديداري كه با جيم انگس در وزارت عدليه 

صورت گرفت، دريافت داشتم. وي، معاونت دادستانی را در 

ارائه کرد، براي  او  اداره بر عهده داشت. معلومايت كه  اين 

درك وضعيت سياهان و تالش هايي كه براي آزادي و حقوق 

منتج  بيشري  روشني  به  است،  داده  روي  آنان  شهروندي 

از  بخيش  اول،  در  بردگي  مسأله ي  او،  اظهارات  قرار  شد. 

يا  و  نقض  فدرال صالحيت  بود. حكومت  امريكايي  زندگي 

ملغاکردن نظام بردگي را نداشت. جنگ داخيل ميان شامل 

و جنوب نيز به خاطر ختم بردگي به راه افتاد. در نتيجه ي 

اين جنگ و به خصوص سهم بزرگي كه ابراهام لينكلن ايفا 

کرد، سه اصالحيه يا تعديل مهمی در قانون اسايس امريكا 

داد: روي 

تعديل سيزدهم كه در هجدهم سپتامرب سال ۱۸65   -

اياالت  در  را  بردگي  به  محكوميت  و  بردگي  گرفت،  صورت 

برد. بني  از  امريكا  متحده ي 

سال  جوالي  هشتم  و  بيست  در  كه  چهاردهم  تعديل   -

۱۸6۸ صورت گرفت، متام كساين را كه در اياالت متحده ي 

شهروند  اند،  پذيرفته  را  آن  تابعيت  يا  و  يافته  تولد  امريكا 

اياالت متحده دانسته و حكم كرد كه هيچ يك از ايالت هاي 

متحده حق ندارد قوانيني را وضع و يا اجرا كند كه به موجب 

شود.  محدود  آن  شهروندان  مصؤونيت هاي  و  امتيازات  آن 

از  يك  كه هيچ  ماده، حكم شد  به موجب همني  همچنني 

ايالت هاي متحده حق ندارد كيس را از حق حيات و آزادي 

و مالكيت محروم کند.

را  اسايس شان  قانون  تعديل  از  بخش  اين  امريكايی ها 

در تحكيم نظام دموکرايس خييل مهم مي دانند و معتقدند 

كه در واقع راه آزادي و حقوق بر در قانون اسايس و نظام 

زندگي امريكايي با همني تعديل بود كه هموارتر شد.

- در تعديل پانزدهم كه در ۳۰ مارچ سال ۱۸7۰ صورت 

از  يك  هيچ  و  متحده  اياالت  دولت  كه  شد  حكم  گرفت، 

ايالت هاي آن مني توانند حق رأي شهروندان اياالت متحده 

را به علت نژاد و رنگ يا به علت وضع بردگي سابق سلب يا 

کنند. محدود 

البته الزم به يادآوري است كه هيچ كدام از اين تعديالت 

شامل حال زنان در اياالت متحده ي امريكا مني شد. زن ها 

در تعديل نوزدهم كه در بيست و ششم اگست سال ۱۹2۰ 

صورت گرفت، توانستند كه از حق رأي دادن برخوردار شوند.

تنها  اسايس  قانون  تعديالت  كه  است  اين  مهم  نكته ي 

لغو  متحده  اياالت  در  را  بردگي  قانوين  صورت  مي توانست 

كند؛ اما بردگي به عنوان يك نظام اجتامعي با قانون خلق 

اساس  بر  بردگي  شود.  لغو  دوباره  قانون  با  تا  مني شود 

تا  و  مي گريد  شكل  خايص  اجتامعي  مناسبات  و  فرهنگ 

آن فرهنگ و مناسبات در جامعه باقي باشد، ولو بردگي به 

طور رسمي وجود نداشته باشد، آثار و عوارض نظام بردگي با 

متام قوت خود باقي خواهد ماند. اين مسأله را جيم انگس 

بيان داشت: به روشني  نيز 

از  »در سال هاي ۱۸7۰، شام به عنوان يك سياه پوست 

مصؤونيت  مني توانستيد،  شده  محروم  گذار  و  گشت  حق 

اما به ياد داشته باشيد كه  قانوين شام رسام محفوظ بود؛ 

حق  اجراي  براي  حق.  اجراي  نه  بود،  حق  دادِن  تنها  اين 

و  سياه پوستان  داشت:  وجود  زيادي  دشواري هاي  هنوز 

سفيدپوستان در متام بخش هاي زندگي از هم مجزا بودند. 

خود  از  فروتر  جنس  را  سياه پوستان  عمال  سفيدپوستان 

مي دانستند. با آن ها به راحتي داد و ستد مني كردند. ترحم 

نه ترحم همنوع  بود،  به فرودست  باالدست  نيز ترحم  شان 

صورت  سياه پوست  و  سفيدپوست  ميان  ازدواج  همنوع.  به 

زمان  يك  در  و  در يك ظرف  و سياه  مني گرفت. حتا سفيد 

غذا مني خوردند. در راه رفنت، سخن گفنت، كار كردن و به 

محوطه اي داخل شدن، مرز سياه و سفيد مشخص بود. تنها 

در دهه ي چهلم قرن بيست بود كه روزولت، رييس جمهوری 

مي تواند  قراردادكننده اي  هر  داد:  فرمان  متحده،  اياالت 

وزارت  با  خويش  بودن  سفيد  و  سياه  نظرداشت  بدون 

را  زن  اولني  كه  بود  كيس  همچنني  او  كند.  قرارداد  دفاع 

امريكا منصوب کرد و يك  ادارات حكومت  از  در رأس ييك 

ديدار  اليربيا  كشور  رأس  در  را  سياه پوست  رييس جمهور 

كرد؛ اما به ياد داشته باشيم كه اين استفاده ها از قدرت و 

صالحيت به طور يك جانبه بود و هيچ گونه حاميت روشني را 

نداشت. خود  با  امريكايي  جامعه ي  در 

در سال هاي جنگ جهاين، سياه پوستان و سفيدپوستان 

بر  كه  بودند  يافته  حق  سياه پوستان  بودند.  جدا  هم  از 

اساس رضورت در ارتش داخل شوند؛ اما بلوك هاي نظامي 

سياه و سفيد از هم مجزا بود. آن ها در دسته هاي جداگانه 

ترومن  او  روزولت، جانشني  از  بعد  داخل جنگ مي شدند. 

تبعيض  ختم  با  داشت  آرزو  و  بود  دموکرات  يك  كه  شد 

نژادي و جدايي سياه و سفيد، نامي از خود در تاريخ به جا 

گذارد؛ اما اين اقدام او با واكنش شديد عامه مواجه شد و 

شكست خورد. او در سال ۱۹۴۹ بار ديگر به قدرت رسيد 

و تالش هاي خود را براي اصالح نظام و جامعه ي امريكايي 

در  و  است  زنده  هنوز  ترومن  كه  مي شود  گفته  داد.  ادامه 

را  سنا  عضويت  گذاشته،  سالگي  صد  سن  به  پا  كه  حايل 

دارد. نيز 

جدايي سياه و سفيد تا سال ۱۹5۴ قوت خود را حفظ 

كرد. در اين سال هر نُه قايض فدرال در يك اقدام يب سابقه 

در تاريخ اياالت متحده به اتفاق آرا فيصله كردند كه تبعيض 

در مكاتب به معناي نقض قانون اسايس امريكا است. اين 

بُهت زده  و  غافل گري  را  محافظه كار  امريكايي های  فيصله 

امريكايي ها  است.  بالمنازع  امريكا  در  قايض  رأي  کرد. 

با آن مقابله  يافتند كه مني توانستند  برابر امري  خود را در 

و  خانه ها  محدوده ي  در  تنها  نارضايتي  و  اعراض  كنند. 

و  سياه  مرز  شكسنت  و  ماند  باقي  انفرادي  گفت وگو هاي 

باز كرد. امريكا  در جامعه ي  را  راه خود  سفيد، 

جيم انگس از خاطره ي روزا پاركس نيز ياد كرد:

رسويس هاي  در  بودند  مكلف  سياهان   ۱۹55 سال  »تا 

شهري كريس خود را براي سفيدپوستاين كه داخل رسويس 

مي شدند، خايل كنند و خود به عقب موتر بروند. اين حكم 

از آن به سختي پشتيباين مي كرد.  نيز  قانون بود و جامعه 

قانوِن  اين  از  امتناع  با  كه  بود  جسوري  زن  پاركس،  روزا 

تبعيض نژادي، تاريخ امريكا را حركتي تازه داد. وي محكم 

حارض  قيمتي  هيچ  به  كه  کرد  اعالم  و  نشست  جايش  در 

نيست كريس خود را براي كس ديگری تخليه كند. سياهان 

كردند  پشتيباين  قاطعيت  با  پاركس  روزا  جسارت  اين  از 

رسويس هاي  سوار  سياه پوستي  هيچ  ديگر  ماه  يك  براي  و 

شهري نشد. نظام رسويس شهري با ورشكستگي مواجه شد 

و فشار آنان باعث شد كه اين قانون نيز رفع شود.«

با اين  هم، بردگي و تبعيض نژادي رنگ و طعم خود را در 

فرهنگ و رفتار جامعه ي امريكايي حفظ كرد. جدايي يك شبه 

را هر  اين سخن  برود.  از بني  بود كه يك شبه  نيامده  پيش 

مسافرخانه هاي  هوتل،  مكتب،  دارد.  اعراف  امريكايي ای 

رس راه، پارك، سينام و... همه شهادت مي دادند كه سياه و 

سفيد از يك جنس نيستند و مني توانند با هم ييك حساب 

سياه پوستان  اعراضات  كه  بود  سال ها  همني  در  شوند. 

از  دسته اي   ۱۹6۳ سال  در  شد.  پردامنه تر  و  شديدتر  نيز 

امريكا،  در  نژادي  طرفداِر جدايي  و  متعصب  سفيدپوستاِن 

كليسايي را در آالباما با مبب مورد حمله قرار دادند و چهار 

دخر سياه پوست را به قتل رساندند. در اين سانحه كليسا 

دچار آتش سوزي شد و فرياد عدالت خواهي و تساوي طلبي 

سياه پوستان توجه بيشري را در رسارس امريكا به خود جلب 

كرد. جامعه و نظام امريكايي ناگزير بود كه در برابر خواست 

سياه پوستان واكنيش معقول نشان دهد و براي رفع غايله ها 

بگريد. تصميمي 

که  شده  باعث  افغانستان،  در  ناپسند  عرف های  و  سنت ها   

زندگی  بزرگ  معامی  انکار شود. خودشناسی،  زنان  فردی  هویت 

زنان این کشور است؛ من کیستم، به کجا می روم و چه می کنم؟ 

و  کنند  ثابت  را  شان  خود  استند  تالش  در  افغانستان  در  زنان 

مردساالر  جامعه ی  در  فرهنگی  و  اجتامعی  سیاسی،  جایگاهی 

بیاورند. دست  به  افغانستان 

نادیده  نباید  و  آنان هستند  اند که نشان دهند  آنان در تالش 

فالنی،  همرس  فالنی،  مادر  چرا  چیست؟  من  اسم  شوند.  گرفته 

فالنی؟  دخر  و  فالنی  خواهر 

فیزیکی،  جسمی،  خشونت های   انواع  با  افغانستان  در  زنان 

و  است  آشکار  خشونت های  این  استند؛  مواجه  کالمی  و  روانی 

برای عامالن این خشونت ها جرائم حقوقی تعیین شده است؛ اما 

خشونت نرم و بی صدا که هیچ قانونی آن را جرم ندانسته است را 

می شوند. متحمل  زنان  این  نیز 

 زنان در بیشر نقاط افغانستان حتا در شهرهای آن، به عنوان 

یک انسان مستقل و یک فرد آزاد شناخته منی شوند. هویت فردی 

زنان و نام زنان تحت نام مردانی که باالی این زنان حاکمیت دارند، 

پنهان شده است. زنانی که به نام خود شان یاد منی شوند، زنانی 

نام شان  فوتی،  آگاهی  و  که در دعوت نامه ی عروسی، سنگ قرب 

گرفته منی شود.

ویدا ساغری؛هویت زنان ریشه در متلک دارد

ویدا ساغری، فعال حقوق زن در افغانستان است که چند سال 

شبکه های  در  چیست؟(  شام  مادر  )نام  نام  به   را  کمپاینی  قبل 

زنان  بگوید  مردم  به  که  این  برای  بود.  کرده  راه  اندازی  اجتامعی 

قبل از این که مادر، دخر و همرس کسی باشند، انسان اند و نام و 

هویت شخصی خود را دارد.

از دیدگاه ساغری، بحث این که نام زنان به عنوان هویت شان 

غیر  و  رسمی  اسناد  در  زنان  نام  یادآوری  و  است  نشده  شناخته 

دارد. در متلک  ریشه  نشده،  گرفته  رسمی جدی 

قدرت  آنان  و  است  مردان  خانواده  رییس  افغانستان  در 

اقتصادی بر زنان دارند؛ این مسأله باعث می شود که مردان خود 

شان را حاکم بدانند و زنان را جزو ملکیت شان بشامرند. چنانچه 

گفته می شود خانه ی فالنی به همین شکل می گویند زن فالنی.

سن آزادی برای زنان در قانون اساسی  افغانستان درج نشده 

است در حالی که در کشورهای دیگر  سن ۱۸سالگی سن آزادی 

زنان است در افغانستان سن ازدواج دخران درج شده است.

فرق  آنان  برای  و  استند  بی سواد  افغانستان  زنان  از  بیشر 

منی کند که به چه اسمی صدا شوند. برای آنان بحث نام و هویت 

یک امر ناشناخته است. آنان قبول دارند و حتا افتخار هم می کنند 

که به اسم برادر، شوهر، پدر و پرس شان یاد شوند.

از  و  باسواد  زنان  که  می شود  مطرح  زمانی  هویت  و  نام  بحث 

قدرت اقتصادی برخوردار شوند. زمانی بحث هویت جواب می دهد 

که زنان جایگاه سیاسی و اجتامعی در جامعه داشته باشند.

هویت در حقیقت ریشه در قدرت دارد، زن سیاست مدار، تجار، 

معلم و داکر باید در جامعه وجود داشته باشد که ادعا کند هویت 

مستقل می خواهد.

با اسم دادن به زنان هویت به آنان داده منی شود؛ نام و هویت 

به آنان زمانی داده می شود که آنان صاحب قدرت شوند.

یاد می شوند حس  نام مردان  به  افغانستان زمانی که  زنان در 

تا زمانی کاری صورت  و  اند  آنان عادت کرده  ناراحتی منی کنند؛ 

نکنند. اعراض  آنان  و  نشود  ایجاد  منی گیرد که حساسیت 

فرهنگ  در  ریشه  زنان  هویت زدایی  ساحل؛  مهتاب 

دارد مردساالر 

هویت زدایی  که  می گوید  نویسنده،  و  شاعر  ساحل،  مهتاب 

ریشه در فرهنگ مردساالری و مذهبی دارد که زنان را انسان برابر 

فرماندار  و  ارباب  را  مرد  چون  منی شناسد؛  رسمیت  به  مردان  با 

می داند، زن را که مذهب نیز نیم حق مردان برایش قائل است و 

می داند. مرد  به  متعلق  دربست  می داند؛  مرد  ملکیت 

با چنین پیش زمینه ای در نقش ملکیت مثل بقیه اشیا همیشه 

هویت زدایی شده  است و متعلق به مردان در خانواده بوده است؛ 

مثال زن احمد و دخر محمود.

مذهبی همواره شدت  و  قومی  نزاع های  و  با جنک  تفکر  این 

گرفته؛ چون زنان آسیب پذیرترین افراد در چنین رشایطی استند. 

فرهنگ و مذهب پدرساالر در کشور ما بر انکار هویت زنان تأکید 

کرده است. نداشنت هویت جدا از مرد را برای زنان تلقین کرده 

خویش  سنتی  جامعه ی  در  می توانیم  فراوان  را  منونه هایش  که 

باشیم.  شاهد 

این  می داند.  رس  سایه ی  را  مردان  که  استند  زنان  این  مثال 

منونه های  یا  و  می پرستند  را  شوهر  خدا  از  پس  که  استند  زنان 

به ضد  فرهنگی  کار  به  زنان  تاریخ  در مسیر  فرهنگ  یعنی  دیگر؛ 

اقتصاد، هویت و  نام،  از زنان؛  این فرهنگ  زنان بدل شده است. 

متام الزمه های انسان برابر با مرد بودن را گرفته است. این فرهنگ 

مروف  و  ظاهری  منایش  و  بدن  رسگرم  بیشر  را  ما  کشور  زنان 

با  تنها  مستقل  هویت  داشنت  اما  است؛  کرده  ناسامل  رقابت های 

داشنت نام و یا لقب به دست منی آید بلکه زنان باید تالش کنند با 

داشنت شخصیت علمی مستقل، دیدگاه و حرف مستقل و اقتصاد 

در  بایست  زنان  کنند.  ایجاد  مستقل  هویت  خود  برای  مستقل، 

تصمیم  گری ها نقش داشته باشند و نقش شان نباید برای پرکردن 

بلکه برای زن بودن شان باشد. جای زن باشد؛ 

نظــام بردگي در امریكا چگونــه پایان یافت؟

روایت دو زن از زندگی زنان در افغانستان

عزیز رویش

راحله یوسفی

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )11(
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ــد  مقام هــای محلــی ننگرهــار، اخیــرا اعــالم کردن

افغانســتان  کــه هســته ی گــروه داعــش در رشق 

برچیــده شــده و آن چــه را کــه ایــن گــروه بــه  عنــوان 

پایتخــت خالفــت اســالمی در ایــن والیــت بنــا نهــاده 

بودنــد، توســط ارتــش افغانســتان نابــود شــده اســت.

نهادهــای امنیتــی افغانســتان تأییــد می کننــد 

ــو  ــر از ۸۰۰ عض ــی، بیش ــت رشق ــن والی ــه در ای ک

گــروه داعــش کــه شــامل زنــان و کــودکان نیــز 

می شــوند، در اثــر فشــارهای نظامــی بــه دولــت 

ــد.  ــده  ان ــلیم ش تس

والــی  میاخیــل،  شــاه محمود  بــا  گفت وگــو  در 

ننگرهــار، از او در مــورد چگونگــی شکســت داعــش 

در ایــن والیــت و رسنوشــت ایــن جنگ جویــان و 

خانواده هــای آن  هــا پرســیده  ایــم. ایــن گفت وگــو بــا 

آقــای میاخیــل در دفــر کاری او در والیــت ننگرهــار 

ــت.  ــده اس ــام ش ــتان انج در رشق افغانس

کل  در  و  امنیتــی  نیروهــای  کابــل:  صبــح 

ــه هســته ی داعــش را از  حکومــت افغانســتان چگون

برچیــد؟  اچیــن 

میاخیــل: در کل یکــی از دلیل هایــی کــه مــا 

توانســتیم هســته ی داعــش را در رشق افغانســتان 

شکســت بدهیــم و در کل ننگرهــار را امن تــر کنیــم، 

برنامه هــای دقیــق امنیتــی مــا بــود. مــا برنامه ریــزی 

ــن  ــی، ام ــه طریق ــق را از چ ــدام مناط ــه ک ــم ک کردی

کنیــم.  نخســتین اســراتیژی مــا ایــن بــود کــه چطور 

بتوانیــم اقشــار مختلــف مــردم و علــام را بــه حکومــت 

نزدیــک کنیــم تــا بتوانیــم یک جایــی کار کنیــم. 

ــه،  ــول تصفی ــری فرم ــه کارگی ــا ب ــراتیژی دوم م اس

حفــظ کــردن و ســاخنت بــود. مــا تــا زمانــی  کــه 

ــم، در  توانایــی حفــظ یــک ســاحه را پیــدا منی کردی

آن منطقــه عملیــات منی کردیــم. تــا حــال عملیاتــی 

کــه صــورت می گرفــت، ســاحه از وجــود دشــمن 

ــر  ــا ب ــه نیروه ــی ک ــه محض ــا ب ــد؛ ام ــی ش ــه م تصفی

نیروهــای  تســلط  در  دوبــاره  ســاحه  می گشــت، 

مخالــف در می آمــد و یــک همــکاری دوطرفــه میــان 

ــت.  ــود نداش ــت وج ــردم و حکوم م

عایداتــی  منابــع  قطــع  فســاد،  بــا  مبــارزه 

شورشــیان، ایجــاد تغییــر فرهنگــی و فکــری در میــان 

ــگ  ــن جن ــا در ای ــر م ــراتیژی های دیگ ــردم از اس م

ــود.  ب

نتیجــه همیــن شــد کــه مــا در قــدم نخســت، 

و  کنیــم  مصــؤون  را  جالل آباد-تورخــم  شــاهراه 

موفــق شــویم کــه عایــد ۱۴میلیــون دالــری طالبــان 

ــان  ــا همچن ــم. م ــرل بگیری ــیر در کن ــن مس را از ای

بــرای قطــع عوایــد طالبــان تــالش کردیــم کــه رشق 

ــوالی  ــه ولس ــد ک ــن ش ــم؛ همی ــن کنی ــار را ام ننگره

ــد کــه حــدود ۹5  ــم. شــام می دانی ــور را بگیری لعل پ

ــته در  ــال گذش ــوالی، در ۱2 س ــن ولس ــد از ای درص

ــنت  ــود. در پس گرف ــتان نب ــت افغانس ــرل حکوم کن

لعل  پــور، ولســوالی ای کــه طــی ۱2 ســال در کنــرل 

ــون  ــره خ ــک قط ــود، ی ــت ب ــلح حکوم ــان مس مخالف

ــان،  ــه طالب ــود ک ــا نب ــدان معن ــن ب ــد. ای ــه نش ریخت

تــوان مقابلــه بــا نیروهــای امنیتــی را نداشــتند؛ 

نیــز  عملیــات  ایــن  کــه  می کردنــد  فکــر  آن هــا 

ــات  ــک عملی ــا ی ــته، تنه ــای گذش ــد عملیات ه مانن

تصفیــه ای اســت و پــس از آن نیروهــای امنیتــی 

دوبــاره ســاحه را تــرک می کنــد؛ امــا اســراتیژی مــا 

مشــخص اســت کــه هــر منطقــه را بگیریــم در آن جــا 

ــم و آن  ــاد می کنی ــود را ایج ــی خ ــته های امنیت پوس

ســاحه را حفــظ می کنیــم. 

کردیــم؛  مترکــز  چپرهــار  بــر  مــا  آن  از  پــس 

ــار  ــز ننگره ــری مرک ــه در ۱5 کیلوم ــوالی ای ک ولس

قــرار دارد و تعــداد نیروهــای مخالــف دولــت کــه 

از  بیشــر  می کردنــد  فعالیــت  ولســوالی  ایــن  در 

ــن  ــه ای ــود ک ــال ها ب ــا س ــدند؛ ام ــن منی ش ــاه ت پنج

ولســوالی نیــز ناامــن بــود. در ایــن ولســوالی نیــز مــا 

هــامن فورمــول، تصفیــه، حفــظ و ســاخنت را عملــی 

کردیــم کــه در حــال حــارض از وجــود مخالفــان 

ــه ی  ــان در منطق ــت. همچن ــده اس ــاک ش ــال پ کام

جالل آبــاد  شــهر  چهارکیلومــری  در  رسخ رود 

کارخانــه ی ماین ســازی چســپکی وجــود داشــت کــه 

مــا توانســتیم ایــن کارخانــه را نابــود و ایــن منطقــه را 

ــم.  ــه کنی ــیان تصفی ــود شورش ــز از وج نی

شــام  کــه  را  برنامه هایــی  ایــن  کابــل:  صبــح 

گفتیــد، در واقــع بــرای تأمیــن امنیــت کلــی ننگرهــار 

ــوده، میشــه مشــخصا روی داعــش صحبــت کنیــد  ب

ایــن  بــرای شکســت دادن  تــان  برنامه هــای  کــه 

ــود؟  ــه ب ــروه، چ گ

میاخیــل: تحلیــل مــا از ختــم داعــش در ننگرهــار 

ایــن بــود کــه می توانیــم ایــن گــروه را زمانی شکســت 

دهیــم کــه ارتبــاط دره ی بانــدر را کــه خاســتگاه 

بــا آن طــرف خــط دیورنــد قطــع  داعــش اســت 

ــن  ــوالی اچی ــدر در ولس ــیان دره ی بان ــم. داعش کنی

بــا اوروگزایی هــا در آن طــرف مــرز، رفت و آمــد دارنــد 

و از آن طــرف متویــل و اکــامالت می شــدند؛ امــا 

ــم،  ــا راه اکــامالت آن هــا را قطــع کردی ــی  کــه م زمان

مــواد خوراکــی و غــذا بــرای آن هــا نرســید و زندگــی 

بــرای آنــان در ایــن دره، دشــوار شــد. مــن چنــد 

روز پیــش کــه بــا یکــی از تسلیم شــدگان داعــش 

صحبــت کــردم، گفتــم کــه چــرا تســلیم شــدی، 

ــم. ــام کردی ــه آرد مت ــت ک گف

داعــش  خراســان  خالفــت  مرکــز  بانــدر  دره ی 

ــل  ــن مح ــز از همی ــروه نی ــن گ ــوی ای ــه رادی ــود ک ب

ــی  ــک هامهنگ ــر ی ــأله ی دیگ ــرد. مس ــرات می ک ن

ــتان از  ــی افغانس ــای امنیت ــان نیروه ــی می باورنکردن

ملــی، خیزش هــای  پولیــس  ملــی،  اردوی  جملــه 

مردمــی و همچنــان کمک هــای هوایــی نیروهــای 

نقــش  بــود.  آمــده  وجــود  بــه   )RS( یــا  قاطــع 

داعــش  شکســت  در  را  مردمــی  خیزش هــای 

ظلــم  از  واقعــا  مــردم  گرفــت.  نادیــده  منی تــوان 

ایــن گــروه بــه ســتوه آمــده بودنــد و در یــک حرکــت 

انقالبــی علیــه ایــن گــروه ســالح بــر دوش گرفتنــد و 

جنگیدنــد. 

بــه  گونــه ی  صبــح کابــل: حــاال کــه داعــش 

کلــی از اچیــن ننگرهــار شکســت خــورده اســت، 

ــن محــل بتواننــد  ــد کــه مــردم ای ــا برنامــه ای داری آی

دوبــاره بــه خانه هــای شــان بــر گردنــد؟

میاخیــل: مشــکل بزرگــی کــه در حــال حــارض در 

دره ی بانــدر و ولســوالی اچیــن وجــود دارد، مشــکل 

مایــن اســت. مــا تــا کنــون حــدود ۱۱ نفــر بــه خاطــر 

انفجــار ایــن ماین هــا، قربانــی داده  ایــم کــه شــامل 

هفــت تــن خیــزش مردمــی، ســه تــن اردو و یــک نفــر 

کارگــر رسک را شــامل می شــود. مــا در حــدود ۳۰۰ 

مایــن را تنهــا از رسک هــا انفجــار دادیــم. 

حتــا یــک کارخانــه ی مایــن ایــن گــروه را مببــارد 

ــلیم  ــه تس ــر ک ــش از ۸۰۰ نف ــوع بی ــم. از مجم کردی

شــده  انــد، 2۴۳  تــن آن هــا، جنگ جــو اســتند و 

حــدود 6۰۰ تــن دیگــر آن هــا را زنــان و کــودکان 

می دهنــد. تشــکیل 

ــانی  ــا کس ــتان ب ــت افغانس ــل: حکوم ــح کاب صب

کــه تســلیم شــده  انــد، چــه برخــوردی خواهــد کــرد؟ 

این هــا  بایــد  نخســت  قــدم  در  میاخیــل: 

یــک تصفیــه ی اطالعاتــی شــوند، کــه چطــور بــه 

افغانســتان آمــده  انــد، از کــدام ماملــک اســتند، 

چــه جرم هایــی را مرتکــب شــده  انــد. تعــدادی از 

ایــن افــراد از خــود افغانســتان، تعــداد دیگــر آن هــا 

اوروگزایــی،  ماننــد  پاکســتان  مختلــف  اقــوام  از 

از  افــرادی  اســتند.  افریــدی  و  پنجابــی  باجــور، 

ــتان،  ــتان، تاجیکس ــتان، اوزبیکس ــورهای قزاقس کش

ترکمنســتان، اردن و مالدیــو نیــز در میــان آن هــا 

دارد.  وجــود 

ــز  ــن دیگــر نی احتــامل وجــود دارد کــه 2 هــزار ت

بــه حکومــت افغانســتان تســلیم شــود. دیــدگاه مــن 

ایــن اســت کــه اعضــای تسلیم شــده بایــد بــر اســاس 

ــر اســاس جــرم  شــان  قانــون اساســی افغانســتان، ب

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــپری کنن ــود را س ــی خ ــه ی قضای مرحل

ــه خواهــد  ــم گرفت ــه در مــورد شــان تصمی کــه چگون

ــه نظــر  ــان دارد. ب ــوز بحث هــا روی آن جری شــد، هن

مــن از شــهروندان خارجــی ایــن گــروه بایــد تحقیــق 

شــود کــه آیــا آن هــا از ســوی حکومــت شــان حامیــت 

ــد  ــورها بای ــن کش ــفیرهای ای ــر. س ــا خی ــوند ی می ش

ــان  خواســته شــده و از آن هــا پرســیده شــود. همچن

در مــورد برخــی از اعضــای ایــن گــروه کــه از اقــوام 

مختلــف پاکســتان اســت بایــد بــا بــزرگان ایــن اقــوام 

متــاس گرفتــه شــود. 

صبــح کابــل: آن هــا چگونــه وارد افغانســتان شــده 

ند؟ ا

ــن  ــی ای ــه ی خارج ــد تبع ــا چن ــن ب ــل: م میاخی

گــروه از جملــه شــهروندان اردنــی صحبت هایــی 

ــا آن هــا یــک شــوخی هــم کــردم کــه  کــه داشــتم، ب

ــر  ــه خاط ــس ب ــتید، پ ــل اس ــا ارسائی ــرز ب ــام هم م ش

جهــاد چــرا ایــن قــدر راه دور را طــی کــرده ایــد و بــه 

افغانســتان آمــده  ایــد؟ آن هــا گفتنــد کــه از راه ترکیــه 

بــه گونــه ی قاچاقــی وارد خــاک و بعــد از آن طریــق 

وارد افغانســتان شــده اند. 

از  بخشــی  کــه  گفتیــد  شــام  کابــل:  صبــح 

شــهروندان  افغانســتان  در  را  داعــش  اعضــای 

ــود  ــی وج ــه تضمین ــد، چ ــکیل می دهن ــی تش خارج

ــر  ــه خاط ــر ب ــار دیگ ــی ب ــهروندان خارج ــه ش دارد ک

هدف هــای تروریســتی داخــل خــاک افغانســتان 

نشــوند؟ 

میاخیــل: متــام شورشــیان چــه طالــب و چــه 

داعــش اگــر هســته ی داخلــی بــرای حامیت نداشــته 

باشــند، منــی تواننــد دســت بــه فعالیــت بزننــد؛ بــه 

ایــن معنــا کــه مرکــز رهــربی و هســته ی اصلــی گــروه 

ــود  ــال ناب ــود، کام ــتان ب ــه در رشق افغانس ــش ک داع

ــردم  شــده اســت. از ســویی  هــم در حــال حــارض م

ــتان در  ــت افغانس ــا حکوم ــی ب ــای مردم و خیزش ه

همــکاری نزدیــک قــرار دارنــد و آن هــا منی خواهنــد 

کــه تجربــه ی تلــخ حضــور داعــش دوبــاره در مناطــق  

شــان تکــرار شــود. خیزش هــای مردمــی و نیروهــای 

امنیتــی در حــال حــارض در آن مناطــق بــرای دفــاع 

از خــاک  شــان حضــور دارنــد. 

صبــح کابــل: در مــورد امنیــت عمومــی ننگرهــار 

بگوییــد، در حــال حــارض چنــد ولســوالی ایــن والیــت 

ناامــن اســت؟ 

 ۹ و  دارد  ولســوالی  ننگرهــار22   میاخیــل: 

روز  و  ناحیــه. در 2۱ ولســوالی می توانیــم شــب  

برویــم. 2۰ ولســوالی آن امنیــت کامــل دارد؛ امــا در 

ــم و  ــه ای ــو گرفت ــیرزاد را ن ــه ش ــوالی از جمل دو ولس

پوســته ها ایجــاد می شــود. تنهــا حصــارک مانــده 

ــق  ــا اســت و از طری ــه دســت م ــا مرکــز آن ب کــه تنه

ولســوالی  در  همچنــان  می شــود.  اکــامل  هــوا 

خوگیانــی تنهــا یــک حصــه ی ایــن ولســوالی ناامــن 

اســت. تعــداد نیروهــای امنیتــی حــدود ۴ هــزار تــا 5 

ــم  ــوای اردو و قطعــات خــاص داری هــزار می رســد. ل

ــه در  ــن ک ــم. ای ــی داری ــزش مردم ــزار خی ــا ۳ ه و ت

ــش  ــم، نق ــت یافتی ــری دس ــت به ــه امنی ــار ب ننگره

خیزش هــای مردمــی برجســته بــود. 

5

علی شیر شهیر

گفت و گو با شاه محمود میاخیل ) والی ننگرهار ( 

از تمجید تا نقد و اصالح
خیزش مردمی؛ سدی برابر رشد دوباره ی داعش در ننگرهار

والی ننگرهار: سفیران کشورهایی که اعضای داعش در افغانستان دارند، باید جوابگو باشند

مشکل بزرگی که در 
حال حارض در دره ی 

باندر و ولسوالی اچین 
وجود دارد، مشکل 

ماین است. ما تا 
کنون حدود ۱۱ نفر 
به خاطر انفجار این 

ماین ها، قربانی داده 
 ایم که شامل هفت 
تن خیزش مردمی، 

سه تن اردو و یک نفر 
کارگر رسک را شامل 
می شود. ما در حدود 
300 ماین را تنها از 

رسک ها انفجار دادیم. 
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از خشــونت های عاطفــی تــا خشــونت های فزیکــی ای 

ــوع  ــت ناک ترین ن ــود، وحش ــامل می ش ــان اِع ــر زن ــه ب ک

خشــونت، نادیــده گرفــنت حضــور زن بــه عنــوان یــک 

ــی اســت.  انســان بســیار معمول

طالبــان،  بــا  افغانســتان  صلــح  گفت وگوهــای  در 

ــان و  ــود زن ــط خ ــه توس ــدی  ک ــیار ج ــوارد بس ــی از م یک

فعــاالن حقــوق زن مطــرح شــد، دســت آورد زن هــا در ۱۸ 

ــود.  ــم طالبــان در افغانســتان ب ســاِل بعــد از ســقوط رژی

زن هــا بــا راه انــدازی کمپاین هــای مختلــف خواســتند 

تــا بــه گــوش طالبــان و آن هایــی کــه در مذاکــرات صلــح 

ــا طالبــان نداشــتند، برســانند کــه شــام  ــی ب فــرق چندان

منی توانیــد مــا را حــذف کنیــد و بایــد ایــن حضــور، 

ــان در  ــور زن ــه از حض ــی ک ــر زمان ــود. ه ــه ش ــدی گرفت ج

حــرف  فرهنگــی  و  اجتامعــی  سیاســی،  فعالیت هــای 

ــان  ــدن زن ــیه ران ــه حاش ــوان ب ــد، منی ت ــان می آی ــه می ب

توســط طالبــان را نادیــده گرفــت. مــا آن قــدر ایــن مســأله 

ــی  ــچ گاه ــخ هی ــا تاری ــم ت ــت می کنی ــته و درش را برجس

از یــاد نــربد، جریــان حاکــم طالبــان، بــا نیــِم نفــوس 

ــد. ــه کردن ــتان چ افغانس

ســقوط  از  ۱۸ســال  گذشــت  از  بعــد  متأســفانه 

حکومــت طالبــان و روی کار آمــدن نظــام جمهــوری و 

مردم ســاالری در کشــور، هنــوز هــم قوانیــن ســخت گیرانه 

ــی  ــورت نامرئ ــه ص ــان ب ــر زن ــان ب ــی طالب ــد اجتامع و ض

در خانواده هــای افغانســتانی حاکــم اســت. خشــونت 

در برابــر زن هــا تنهــا بــا یــک دســت و پــای شکســته، 

ــدا  ــف پی ــد تعری ــی، منی توان ــاغ خون ــود و دم ــورت کب ص

ــد. عــدم داشــنت حــق انتخــاب در پوشــش، انتخــاب  کن

شــیوه ی زندگــی، انتخــاب همــرس هــم خشــونت اســت و 

زن هــا همــه روزه در محیــط خانــواده کــه شــاید امن تریــن 

ــونت  ــن خش ــا ای ــود ب ــف می ش ــان تعری ــرای زن ــط ب محی

ــد.  ــان ان ــت و گریب دس

یــک  بایــد  زنــان  حقــوق  بــه  دسرســی  مســأله ی 

مســأله ی بســیار معمولــی باشــد؛ امــا در مقاطــع مختلــف 

تاریــخ در افغانســتان حقــوق مســلم زن هــا از آن هــا گرفتــه 

ــا زمانــی کــه ایــن حقــوق مســلم انســانی توســط  شــده ت

پــدر، بــرادر و شــوهر ذره ذره دوبــاره پــس داده می شــود، 

فکــر کننــد بــه آن هــا لطــف شــده اســت.

زن هــا بــه داشــنت دنیــای رنگارنــگ معــروف انــد. 

بســیاری از امِلان هــای زنانــه ماننــد الک هــای رنگــی 

مختلــف  انــواع  آشــپزی  گل دار،  لباس هــای  ناخــن، 

غذاهــا، بــه تعریــف ایــن تنــوع رنگ هــا می پــردازد. از 

دیــدگاه روان شــناختی هــر رنــگ معنــا و مفهــوم مخصوص 

ــه  ــت ک ــا اس ــن رنگ ه ــوال همی ــودش را دارد. معم ــه خ ب

ــا از  ــا م ــردازد؛ ام ــان می پ ــی زن ــای عاطف ــر دنی ــه تعبی ب

ــه  ــم ک ــرف می زنی ــی ح ــان در جغرافیای ــی زن ــگ زندگ رن

ــان  ــت و ناگه ــر اس ــا در خط ــن ج ــانیت ای ــأله ی انس مس

دنیــای  می بــازد.  رنــگ  زن  صورتــِی  معــروف  دنیــای 

ــا رنــگ  ــی کــه افغانســتان زیســت گاه شــان اســت، ب زنان

ــای  ــاری، قتل ه ــای اجب ــی، ازدواج ه ــقانه های پنهان عاش

ناموســی، خودکشــی و... عجیــن شــده اســت و ایــن 

ــت.  ــان اس ــردن زن ــذف ک ــالش ح ــواره در ت ــت هم حرک

ــا  ــت؛ ام ــازه ای نیس ــأله ی ت ــان مس ــه زن ــونت علی خش

ظرفیــت هــر چــه بیشــر پرداختــه شــدن بــه ایــن مســأله 

ــان  ــک جری ــوان ی ــه عن ــواره ب ــانه ها هم ــود دارد و رس وج

تأثیرگــذار عمــل کــرده تــا نشــان دهنــد کــه ُعمــق فاجعــه 

همیــن جــا اســت؛ همیــن جایــی کــه خانواده هــا بــه 

اســم روابــط عاطفــِی پــدر، بــرادر و شــوهر زنــان را مــورد 

و  می دهنــد  قــرار  خشــونت ها  نــوع  وحشــت ناک ترین 

اگــر در برابــر ایــن خشــونت ها ســکوت کنیــم در جنایــت 

ــم. آن هــا دســت داشــته ای

رنــگ زندگــی زن افغانســتانی تنهــا ســیاه نیســت؛ 

ــا  ــه ب ــت ک ــه داده اس ــی تکی ــره، زن ــگ تی ــن رن ــت ای پش

ــه ای،  ــراغ خان ــردن چ ــن ک ــی، روش ــاآوردن کودک ــه دنی ب

ــرای زیســنت می کنــد. منایــش  جهــان را جــای بهــری ب

خشــونت هایی کــه در برابــر زنــان اتفــاق می افتــد، بــرای 

ایــن اســت کــه دیگــر بایــد بــه ایــن خشــونت ها نقطــه ی 

پایــان گذاشــت و تــِن زن را، حضــور زن را در جای دیگری 

غیــر از رخــت  خــواب نیــز جــدی گرفــت و ایــن مســأله نیاز 

بــه مبــارزه ای دارد کــه خــود زنــان رسدم داران ایــن مبــارزه 

ــه  ــود ب ــه می ش ــه چگون ــت ک ــا اس ــرف این ج ــتند. ح اس

ــرف در  ــن ح ــود؟ مهم تری ــدوار ب ــن تری امی ــای روش روزه

رســیدن بــه جــواب ایــن ســؤال رســیدن زنــان بــه آگاهــی 

در مــورد حقوقــی اســت کــه از آدرس دیــن، ســنت و 

ــه شــده اســت.  ــه از آن هــا گرفت فرهنــگ حاکــم در جامع

زِن آگاه، هیــچ گاهــی زیــر بــار ظلــم و نابرابــری منــی رود. 

مســئله ی خشــونت در برابــر زن هــا، وحشــت ناک ترین 

ــه جــا گذاشــته اســت، هویت زدایــی  ــری کــه از خــود ب اث

زن هــا اســت و ایــن خشــونت بــه حــدی قــدرت گرفتــه کــه 

ــر  ــرای خــودش زی ــک انســان ب ــوان ی ــه عن وجــود زن را ب

پرســش بــرده اســت.

ــت از  ــرای بزرگ داش ــت ب ــی روزی ا س ــم جهان در تقوی

ــن  ــه زن و ای ــونت علی ــع خش ــرای من ــود زن؛ روزی ب وج

روز بــرای زن هایــی ا ســت کــه حتــا منی داننــد جهــان 

روزی را بــه اســم شــان مســمی کــرده اســت؛ همیــن قــدر 

تأســف برانگیز!

خانواده6

شــناخت زنــان، مســئله ی چالش برانگیــز بــرای مــردان اســت 

و همــواره ایــن کار را ســخت و غیرممکــن می انگارنــد. زنــان 

انســان هایی پیچیــده و بــا احساســات و عواطــف گوناگونــی 

اســتند کــه همیــن موضــوع کار را بــرای مــردان ســخت می کند. 

شــناخت زن هــا احتیــاج بــه مقــداری درک و منطــق دارد. زن هــا 

ــد  ــودن و چن ــرا ب ــا برون گ ــرا ی ــا، درون گ ــه ارزش ه ــه ب ــا توج ب

مــالک دیگــر بــه ســادگی قابــل شــناخت اســتند. گاه باورهــای 

غلــط و محدود کننــده شــام را از تعامــل صحیــح و روبه رویــی بــا 

ــد.  ــکل می کن ــار مش ــان دچ زن

بررســی مالک هــای زیــر در زنــان بــه شــام کمــک می کننــد 

تــا شــخص مــورد نظــر خــود را از جنبه هــای گوناگونــی ارزیابــی 

کنیــد و زنــان را بهــر بشناســید. 

ارزش های زنان

و  زندگــی  مســیر  تعیین کننــده ی  کــس  هــر  ارزش هــای 

هدف هــای او در آینــده اســتند. ارزش هــای زنــی کــه بــا او 

ــد چیســت؟ مهم تریــن هــدف زندگــی اش کــدام  آشــنا شــده  ای

ــا  ــرود ی ــی ب ــه مهامن ــا ب ــر هفته ه ــد آخ ــح می ده ــت؟ ترجی اس

ســفر را دوســت دارد؟ آیــا اصــال او هدفــی بــرای خــود دارد 

ــا بی هــدف زندگــی  ــدار شــود ی ــح زود بی ــه خاطــرش صب کــه ب

ــا  ــد ت ــک می کن ــام کم ــه ش ــؤال ها ب ــن س ــخ ای ــد؟ پاس می کن

ــید. ــر بشناس ــان را به زن

ــت.  ــا اس ــری در آدم ه ــوغ فک ــانه ی بل ــودن نش ــد ب هدف من

بایــد ببینیــد بــا چگونــه زنــی در تعامــل اســتید. گرچــه ممکــن 

اســت او بخواهــد معلمــی در مکتبــی بشــود و شــام خانــواده ی 

گــرم و صمیمــی در خانــه ای معمولــی را ترجیــح دهیــد. آینده ی 

ــه  ــر اســاس ایــن تصمیم هــای او و واکنشــی کــه شــام ب شــام ب

ــای  ــه مالک ه ــس ب ــود؛ پ ــاخته می ش ــد س ــش داری انتخاب های

او بیشــر توجــه کنیــد.

تعامات زنان

ــا دیگــران شــامل خانــوده، دوســتان، همکارانــش  برخــورد ب

را زیــر نظــر بگیریــد. آیــا وقتــی گارســون رســتوران یــا راننــده ی 

تکســی را صــدا می زنــد، بــا او محرمانــه رفتــار می کنــد یــا 

ــک ازدواج  ــال ی ــدازد؟ اگــر او قب ــه وی می ان ــه ب نگاهــی مغروران

ــرس  ــورد هم ــه در م ــی ک ــه حرف های ــت، ب ــته اس ــق داش ناموف

ــد. ــه کنی ــد، توج ــابقش می زن س

اگــر روابــط متعــددی را تجربــه کــرده و هــر کــدام شــان 

و  روابــط  آن  بــه  نســبت  او  دیــدگاه  بــه  بــوده  بی رسانجــام 

ــه متوجــه می شــوید،  قضاوتــی کــه دارد توجــه کنیــد. ایــن گون

او زنــی اســت متواضــع و فروتــن یــا زنــی خودخــواه کــه در موقــع 

ســختی و فشــار همــه چیــز را گــردن طــرف مقابــل می انــدازد.

روابط زنان با اطرافیان

یــک  بااعتــامد، می توانــد نشــان دهنده ی  روابــط گــرم و 

دخــر قــوی و مهربــان باشــد. ببینیــد رفتــار او بــا خانــواده 

و دوســتانش چگونــه اســت. آیــا او بــا والدینــش بــا احــرام 

صحبــت می کنــد و بــه نصیحت هــای آن هــا گــوش می دهــد یــا 

برعکــس بــه آن هــا اهمیــت منی دهــد و پشــت رس خانــواده اش 

صحبــت می کنــد؟

رسگرمی های زنان

ــر  ــد، دخ ــته باش ــی داش ــای خوب ــه رسگرمی ه ــری ک دخ

ایــن  دارد.  بیشــری  رضایــت  زندگــی  از  و  اســت  شــادتری 

رسگرمی هــا می توانــد، شــامل بافــنت باشــد یــا راجــع بــه تاریــخ 

ــدن. دقــت کنیــد او در زمــان  ــم دی ــا فیل ــدن ی و سیاســت خوان

اوقــات فراغــت چــه کاری انجــام می دهــد. البتــه اگــر در زمــان 

اســراحت کاری کنــد کــه بــه علــم هــم مقــداری مرتبــط باشــد؛ 

ــی دارد.  ــن فعال ــت و ذه ــوش اس ــری باه ــی او دخ یعن

باورهای رایج و غلط نسبت به زنان

۱- حفــظ و نگــه داری زنــان کار دشــواری اســت: حفــظ 

و تــداوم هــر رابطــه ی صمیمــی منــوط بــه وقــت گذاشــنت 

صمیمــی  رابطــه ی  زن هــا  اســت.  رابطــه  آن  از  مراقبــت  و 

ــا آن هــا  ــه ب ــردی ک ــد م ــع دارن ــن توق ــرای همی ــد و ب می خواهن

بهــر  را  و هم دیگــر  بگــذارد  وقــت  زیــاد  اســت،  تعامــل  در 

ــرا  ــد؛ زی ــر می رس ــه نظ ــخت ب ــا س ــه داری زن ه ــند. نگ بشناس

تصــور می کنیــد آن هــا پرتوقــع و ســخت گیر اســتند؛ امــا در 

ــش از  ــن رو بی ــتند و از ای ــد اس ــد و پایبن ــا متعه ــت آن ه حقیق

حــد بــه ســالمت رابطــه توجــه می کننــد.

2- زن هــا حســود اســتند: زن هــا محافــظ و نگه بــان رابطــه ی 

ــا  ــود ب ــه ی خ ــد از رابط ــت دارن ــتند و دوس ــود اس ــی خ صمیم

مــردی کــه دوســتش دارنــد، محافظــت کننــد. دلیــل ایــن رفتــار 

ــه  ــه از روی عالق ــت؛ بلک ــان نیس ــرس ش ــه هم ــامد ب ــدم اعت ع

ــه  ــان را ب ــه ی ش ــد رابط ــت و می خواهن ــنت اس ــت داش و دوس

ــد. ــن نحــو محافظــت کنن بهری

زن هــا دوســت  را محــدود می کننــد:  مــردان  زن هــا،   -۳

دارنــد، در جریــان مشــکالت داخــل شــوند و راه حــل ارائــه 

ــان،  ــالف زن ــر خ ــد. ب ــازمان دهی کنن ــکالت را س ــد و مش دهن

مردهــا دوســت دارنــد تنهایــی از حــل مشــکالت بربیاینــد و 

ــد. در نتیجــه زن هــا ســعی  ــان مســائل نگذارن زن هــا را در جری

را در  راهــکار، خــود  ارائــه ی  و  کــردن  بــا ســؤال  می کننــد 

مشــکالت دخیــل کننــد .

زنان از چه رفتارهایی خوش شان می آید؟

• شنونده ی خوبی باشید

• ادب و احرام

• نکات مثبتش را به زبان بیاورید

زنان را بهرت بشناسیم

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

هام همتا

دو ســال پیــش، زمانــی کــه دانشــگاه  

نهادهــای  از  یکــی  در  می کنــد،  را متــام 

دولتــی وظیفــه می گیــرد؛ قمــر، دخــری 

ــاز  ــبتا ب ــواده ی نس ــک خان ــه در ی ــت ک اس

کالن شــده و حــق تحصیــل و کار داشــته 

اســت. او، بــه ســاخنت زندگــی اش مــروف 

اســت و فکــری بــرای ازدواج نــدارد؛ تــا ایــن 

کــه خانــواده اش تصمیــم می گیرنــد، او را 

ــد. ــتگارهایش بدهن ــی از خواس ــه یک ب

خــودش  کــه  ایــن  دلیــل  بــه  قمــر، 

ــم  ــه تصمی ــدارد، ب ــرای ازدواج ن ــی ب انتخاب

مراســم  می کنــد.  موافقــت  خانــواده 

ــا علــی برگــزار می شــود و  نامــزدی قمــر ب

ــزدی،  ــس از نام ــد. پ ــد می بندن ــم عق ــا ه ب

کــه  رابطــه می شــوند  وارد  علــی،  و  قمــر 

ــی اســت.  ــن رابطــه در رشوع فقــط تلفون ای

رابطــه ای کــه کــم کــم بــه صمیمیــت بیشــر 

ــن هــم عکس هــا و  ــد و هــر روز بی می انجام

می کننــد. بــدل  و  رد  ویدیوهایــی 

ــه  ــر، ب ــه ی اخی ــه دو ده ــک ب ــی نزدی ط

بــرای  کــه  نســبی ای  آزادی هــای  دلیــل 

بــرای  کــه  امکاناتــی  و  داده شــده  زنــان 

دخــران  دارد،  وجــود  ارتبــاط  برقــراری 

زیــادی پــس از نامــزدی، بــا نامــزد شــان 

وارد رابطــه ی نزدیــک می شــوند کــه گاهــی 

ســکس  بــه  اعتامدهــا  و  رابطه هــا  ایــن 

. مــد نجا می ا

کــه  منی گــذرد  دیــری  علــی،  و  قمــر 

علــی  امــا  می شــوند؛  هــم  وابســته ی 

مخالــف کار کــردن قمــر در بیــرون از خانــه 

ــع  ــا مان اســت و از هــر راهــی تــالش دارد ت

ــی  ــه اش شــود؛ مامنعت ــه وظیف او از رفــنت ب

کــه بــا وجــود عشــق و اعتــامد قمــر بــه 

و  شــود  او  مانــع  منی توانــد  نامــزدش، 

قمــر می خواهــد در ســاخنت زندگــی اش 

خــودش ســهم داشــته باشــد.

رابطــه ی قمــر و علــی، بــه دیدارهــای 

پی درپــی و معاشــقه می رســد و خانــواه ی 

ــه دلیــل ایــن کــه دخــر شــان،  قمــر هــم ب

ــت،  ــده اس ــزدش درآم ــمی نام ــد رس ــه عق ب

مخالفتــی بــا دیــدن قمــر و نامــزدش نــدارد. 

در  نامــزدش  و  قمــر  کــه  روزهــا  از  روزی 

ــزدش  ــد، نام ــقه دارن ــم معاش ــا ه ــی ب خلوت

از او درخواســت ســکس می کنــد و قمــر 

هــم از ایــن کــه شــوهر قانونــی اش اســت و 

ــتانده  ــم گذش ــا ه ــال را ب ــه دو س ــک ب نزدی

بیــن  مخالفتــی منی کنــد. ســکس  انــد، 

قمــر و نامــزدش اتفــاق می افتــد و امــا بعــد 

از آن روز، دیگــر نامــزدش از ازدواج بــا قمــر 

می کنــد. انــکار 

را  آن  کــه  زندگــی ای  و  می مانــد  قمــر 

ــت.  ــپرده اس ــی س ــه عل ــکارت، ب ــام ب ــه ن ب

میانجی گــری  بــا  خانواده هــا  بــزرگان 

تــالش می کننــد مانــع فســخ نامــزدی آن هــا 

شــوند؛ امــا علــی روی فســخ نامــزدی اش بــا 

قمــر پافشــاری می کنــد تــا ایــن کــه از هــم 

می شــوند. جــدا 

داســتان زندگــی قمــر کــه تــا این جــا 

ختــم  اســت،  شــده  گرفتــه  شــوخی  بــه 

منی شــود؛ دیــری از وضعیــت بــد روانــی 

قمــر کــه بکارتــش را در جامعــه ی ســنتی ای 

اســت،  داده  از دســت  افغانســتان  چــون 

منی گــذرد کــه پیامــی از نامــزدش دریافــت 

قمــر  از  عکس هایــی  علــی،  می کنــد. 

ــا مــرد  ــی کــه ب برایــش می فرســتد و ویدیوی

ــت.  ــی اس ــه ی جنس ــال رابط ــری در ح دیگ

ــرده،  ــکس ک ــر س ــا قم ــه ب ــار ک ــامن ب او ه

ویدیــو گرفتــه اســت و توســط فوتوشــاپ، 

جابه جــا  را  دیگــری  مــرد  خــودش  جــای 

ــر فشــار  ــق قمــر را زی ــن طری ــا از ای کــرده ت

ــد. ــرار بده ق

او از قمــر مقــدار زیــادی پــول می خواهــد 

ــر  ــداوم. قم ــی م ــه ی جنس ــراری رابط و برق

کــه تــا هنــوز بــرای خانــواده اش نگفتــه 

اســت بــا نامــزدش رابطه ی جنســی داشــته، 

خــودش را در رشایطــی می بینــد کــه یــا 

ــد خواســت های نامــزدش را قبــول کنــد  بای

و یــا آبــرو و عــزت خــود و خانــواده اش را 

ــزش او را  ــپارد. نام ــزدش بس ــت نام ــه دس ب

تهدیــد می کنــد کــه اگــر خواســت هایش 

ــا  ــا و ویدیوه ــن عکس ه ــد، ای ــول نکن را قب

را در شــبکه های مجــازی نــر می کنــد.

آســیب های  درگیــر  هنــوز  کــه  قمــری 

ــودش  ــت، خ ــزدی اش اس ــخ نام ــی فس روان

ــد؛  ــه رو می بین ــر روب ــیب های بیش ــا آس را ب

آســیب هایی کــه در صــورت فــاش شــدن 

ــم  ــد خت ــا، می توان ــا و ویدیوه ــن عکس ه ای

ــواده اش در  ــادی خان زندگــی او باشــد و برب

ــتان. ــل افغانس ــنتی ای مث ــه ی س جامع

قمــر رسانجــام تصمیــم می گیــرد مقابــل 

خواســت نامــزدش بایســتد و از ایــن بیشــر 

ســوء  او  از  کــه  ندهــد  فرصــت  برایــش 

اســتفاده کنــد. او بــا مراجعــه بــه نهادهــای 

عدلــی، شــکایتی از علــی درج می کنــد.

ســوء اســتفاده ای کــه از قمــر توســط 

نامــزدش شــده اســت، تنهــا مــوردی نیســت 

کــه بــه ثبــت رســیده، بیشــر از ده هــا مــورد 

ــس  ــنت عک ــا گرف ــرسان ب ــه پ ــود دارد ک وج

ــا  ــان، آن ه ــزدان ش ــت دخرها و نام از دوس

ــکس  ــول، س ــان پ ــرده و از ایش ــد ک را تهدی

مــداوم و چیزهــای دیگــری می خواهنــد.

از  کــه  هوش منــد  تلفون هــای  وجــود 

یــک ســو ارتباطــات نوشــتاری، صوتــی و 

ــری را فراهــم کــرده اســت و از ســوی  تصوی

دیگــر، بــه ابــزاری بــرای عــده ای تبدیــل 

شــده اســت تــا بتواننــد از آن بــرای گرفــنت 

اســناد بــه صــورت پنهانــی اســتفاده کننــد، 

ایــن  از مشــکالت دخــران در  یکــی  بــه 

اواخــر تبدیــل شــده اســت کــه دخــران 

زیــادی قربانــی خشــونت ها و ســوء اســتفاده 

ــر  ــد. در اک ــه ان ــرار گرفت ــق ق ــن طری از ای

ــا  ــزدی ب ــدون نام ــری ب ــی دخ ــوارد، وقت م

پــرسی وارد رابطــه می شــود و بــه اثــر اعتامد 

بیــن هــم تصاویــری رد و بــدل می کننــد، 

ــر اقــدام  ــا اســتفاده از ایــن تصاوی پــرسان ب

اگــر  کــه  تهدیــد دخــران می کننــد  بــه 

بیــن  آن  از  پیــش  قانونــی ای  رابطــه ی 

دخــران  باشــد،  نداشــته  وجــود  شــان 

ــواده و  ــا خان ــان را ب ــکل ش ــد مش منی توانن

ــد  ــان بگذارن ــی در جری ــای امنیت ــا نهاده ی

شــود.  جلوگیــری  تهدیدهــا  ایــن  از  تــا 

پــرسان بــا اســتفاده از ایــن نقطه ضعــف 

از  باج گیــری  بــه  اقــدام  بارهــا  دخــران، 

آن هــا می کننــد کــه شــامل خواســنت پــول، 

ســکس و حتــا تقاضــای ســکس بــا دوســتان 

می شــود. باج گیــر  پــرسان 

باج گیری جنسی پرسی از نامزد سابقش
افسانه یاس

شما نمی توانید ما را حذف کنید 
روزنوشت
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

رییس جمهــور غنــی، بــه پولیــس کابــل ســه مــاه وقــت داده 

اســت تــا خــود را در راســتای تأمیــن امنیــت، مبــارزه بــا فســاد و 

آوردن اصالحــات ثابــت کنــد.

ــنبه )۳  ــت جمهوری، روز یک ش ــی ارگ ریاس ــر مطبوعات دف

قــوس( بــا نــر اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه نشســت امنیتــی بــه 

منظــور بررســی کارکــرد زون ســوم امنیتــی شــهر کابــل، تحــت 

ریاســت محمــدارشف غنــی، برگــزار شــده اســت.

مســؤوالن زون ســوم امنیتــی و آمریــن حوزه هــا، در ایــن 

نشســت، گــزارش شــان را در مــورد اصالحــات در نهادهــای 

امنیتــی، تأمیــن امنیــت بهــر و مبــارزه بــا شــبکه های جرمــی، 

ــد. ــرده ان ــه ک ارائ

ــه از  ــت ک ــه اس ــت گفت ــن نشس ــی، در ای ــور غن رییس جمه

ــا  ــام ت ــت: »ش ــزوده اس ــت. او اف ــی نیس ــس راض ــرد پولی کارک

ــردم و  ــی م ــکالت امنیت ــوص مش ــد در خص ــته  ای ــوز نتوانس هن

پاییــن آوردن ســطح جرائــم، نتیجــه ی قناعت بخشــی بــه دســت 

ــد.« بیاوری

آقــای غنــی، بــه نیروهــای پولیــس ســه مــاه وقــت داده 

اســت تــا خــود را در راســتای تأمیــن امنیــت بهــر، مبــارزه 

بــا فســاد و آوردن اصالحــات، ثابــت ســازند. او ادامــه داده 

اســت: »مشــکالت مــردم بایــد به گونــه ی بنیــادی حــل شــود و 

مشــارکت مــردم در تأمیــن امنیــت مهــم اســت.«

رییس جمهــور غنــی، تأکیــد کــرده اســت کــه جرائــم در 

شــهر کابــل هنــوز هــم زندگــی مــردم را تهدیــد می کنــد و 

ــی و  ــبکه های جرم ــدر، ش ــواد مخ ــران م ــر قاچاق ب ــد در براب بای

قانون شــکنان، اقدامــات جــدی صــورت گیــرد.

او افــزوده اســت کــه بایــد از قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، 

جلوگیــری شــود و در نهادهــای امنیتــی، تغییــرات و اصالحــات 

اساســی بــه میــان آیــد.

آقــای غنــی، بــه مســؤوالن امنیتــی دســتور داده اســت کــه 

ــا فســاد  ــارزه ب ــع فســاد شــوند. او عــالوه کــرده اســت: »مب مان

ــا  ــرد. تنه ــورت گی ــد ص ــل بای ــهر کاب ــس ش ــطح پولی ــر س در ه

ــا تغییــرات و اصالحــات، محیــط مصــؤون بــرای مــردم ایجــاد  ب

می شــود.«

هرچنــد حــدود یــک مــاه پیــش، مســعود اندرابــی، رسپرســت 

ــی در  ــم جنای ــه، از کاهــش ۴5درصــدی آمــار جرائ وزارت داخل

شــهر کابــل خــرب داده بــود؛ امــا دیــده می شــود کــه هنــوز هــم، 

ــه خاطــر موجودیــت و فعالیــت شــبکه های  ــل ب باشــندگان کاب

جرمــی، بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه انــد.

ــی نیروهــای خارجــی در والیــت  ــه ی هوای در نتیجــه ی حمل

فــراه، ۹ غیرنظامــی جــان باختــه و 7 غیرنظامــی دیگــر، زخمــی 

شــده انــد.

ــد  ــراه، می گوی ــی ف ــورای والیت ــو ش ــورزی، عض ــد ن خیرمحم

کــه ایــن رویــداد، شــنبه شــب )2 قــوس( در روســتای گجکیــن 

ولســوالی پشــت رود، رخ داده اســت.

ــه ی هوایــی، از ســوی نیروهــای  ــد کــه ایــن حمل او می افزای

خارجــی راه انــدازی شــده بــود.

شــفاخانه ی  آمــر  رســولی،  عبدالحکیــم  هــم،  ســویی  از 

والیتــی فــراه، می گویــد کــه ۹ کشــته و هفــت زخمــی، بــه 

ایــن شــفاخانه انتقــال یافتــه اســت. او می افزایــد کــه وضعیــت 

ــداد، وخیــم  صحــی ســه نفــر از زخمی هــای ناشــی از ایــن روی

ــت.  اس

مأموریــت حامیــت قاطــع در افغانســتان، تــا کنــون در مــورد 

ایــن حملــه ی هوایــی، چیــزی نگفتــه اســت.

از ســویی هــم، شــامری از باشــندگان ولســوالی پشــت رود، 

روز یک شــنبه )۳ قــوس( در اعــراض بــه ایــن موضــوع، در شــهر 

فــراه دســت بــه تظاهــرات زدنــد. آن هــا، اجســاد جان باختــگان 

ناشــی از ایــن حملــه ی هوایــی را تــا نزدیکــی دفــر والــی فــراه 

بــا خــود بردنــد و خواســتار بررســی ایــن رویــداد شــدند.

ــان  ــز، در جری ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

عملیــات  نظامــی نیروهــای دولتــی و خارجــی، بــه غیــر نظامیــان 

امنیتــی همــواره  نهادهــای  امــا  اســت؛  وارد شــده  تلفاتــی 

اعــالم کــرده انــد کــه عامــل اصلــی تلفــات غیــر نظامیــان، 

هراس افگنــان طالــب بــوده انــد. 

بــه گفتــه ی مســؤوالن نهادهــای امنیتــی، هراس افگنــان 

طالــب در جریــان نــربد، از غیــر نظامیــان بــه عنــوان ســپر 

ــتفاده  ــنگر اس ــوان س ــه عن ــکونی ب ــای مس ــانی و از خانه ه انس

ــان  ــر نظامی ــه غی ــه همیــن دلیــل، هــر از گاهــی ب ــد؛ ب می کنن

نیــز تلفاتــی وارد می شــود.

ــای  ــه نیروه ــد ک ــد می کن ــاع، تأکی ــت وزارت دف رسپرس

ــل  ــه عم ــت جمهوری، بی طرفان ــات ریاس ــش، در انتخاب ارت

کــرده و بــه هیچ وجــه، اجــازه منی دهنــد کــه خشــونت، 

ــا چالــش مواجــه بســازد. رونــد زندگــی مــردم را ب

در  قــوس(،   ۳( یک شــنبه  روز  کــه  خالــد  اســدالله 

نشســت »صلــح و امنیــت رسبــازان زن« ســخن مــی زد، 

هشــدار داد کــه نیروهــای ارتــش، بــه هیــچ نــوع خشــونتی 

کــه زندگــی مــردم را مختــل ســازد، اجــازه منی دهنــد.

او، بــا بیــان ایــن کــه نگرانی هــای زیــادی در خصــوص 

عمل کــرد کمیســیون های انتخاباتــی وجــود دارد و ممکــن 

کشــانیده  خشــونت  بــه  انتخاباتــی  اوضــاع  کــه  اســت 

انتخابــات  تــا  خواســت  سیاســی  چهره هــای  از  شــود؛ 

ریاســت جمهوری را بــا بحــران مواجــه نکننــد.

آقــای خالــد، افــزود: »ایــن را واضــح می گویــم کــه 

ــه هیــچ نــوع خشــونتی کــه  ــه عمــل می کنیــم و ب بی طرفان

ــم.« ــازه منی دهی ــازد، اج ــل بس ــردم را مخت ــی م زندگ

ــات  ــان انتخاب ــش در جری ــای ارت ــه داد، نیروه او، ادام

ریاســت جمهوری، حرفــه ای، بی طرفانــه، بــدون تعلقــات 

ــد. ــل کردن ــمتی عم ــی و س ــی، حزب قوم

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، ســه دســته ی 

رحمت اللــه  عبداللــه،  عبداللــه  رهــربی  بــه  انتخاباتــی 

ــه  ــد ک ــرده بودن ــا ک ــار، ادع ــن حکمت ی ــل و گلب الدی نبی

نیروهــای امنیتــی بــا مداخلــه در رونــد انتخابــات، بــه 

ــی کار  ــد ارشف غن ــربی محم ــه ره ــاز ب ــم دولت س ــع تی نف

. می کننــد

در همیــن حــال، رسپرســت وزارت دفــاع، بــا اشــاره بــه 

نقــش نیروهــای ارتــش در مذاکــرات صلــح نیــز گفــت کــه 

ــد  ــی منی توان ــچ  کس ــد و هی ــح ان ــای صل ــن بق ــا ضام آن ه

چیــزی را برخــالف خواســت مــردم، تحمیــل کنــد.

از  طالبــان  بــا  صلــح  خالــد،  آقــای  گفتــه ی  بــه 

ارزش هــای  و  آزادی هــا  متامــی  و  دارد  رشایطــی  خــود 

هژده ســاله ، بــه ویــژه حقــوق زنــان حفــظ خواهــد بــود 

و نیروهــای امنیتــی نخواهنــد گذاشــت کــه ارزش هــای 

شــود. روبــه رو  بــا خطــر  افغانســتان 

ــا  ــمن ب ــه دش ــم ک ــنیده بودی ــاری ش ــرد: »ب ــح ک او تری

ــردن اردوی  ــن ب ــاره ی از بی ــیار در ب ــرور بس ــا غ ــت و ب لجاج

ملــی و یــا قــوای امنیتــی صحبــت می کنــد. قــوای امنیتــی 

بــرای فــرد فــرد مــردم مــا حیثیــت مردمــک چشــم را دارد و بــه 

هیــچ قوتــی، ایــن اجــازه را منی دهیــم. مــا اشــتباه تاریخــی 

ــرود.« ــن ب ــی از بی ــوای امنیت ــم کــه ق را تکــرار منی کنی

ــب  ــاع مراق ــه وزارت دف ــرد ک ــد ک ــد، تأکی ــدالله خال اس

ــه  ــت ک ــد گرف ــی نخواه ــچ گاه تصمیم ــت و هی ــاع اس اوض

ــن  ــه همی ــود؛ ب ــور ش ــر در کش ــگ دیگ ــک جن ــه ی ــر ب منج

بــه  صلــح  تحقــق  بــرای  شــعارها  و  صحبت هــا  خاطــر، 

ــر  ــه خاط ــه ب ــت؛ بلک ــی نیس ــام و چوک ــظ مق ــای حف معن

حفاظــت از ارزش هــای دو دهــه ی پســین می باشــد.

ایــن  زنــان، در  از ســویی هــم، دلــرب نظــری، وزیــر 

ــش،  ــی در ارت ــان نظام ــت زن ــه موجودی ــت ک ــت گف نشس

و  توجــه  نظــم،  فرهنــگ  ترویــج  تضمین کننــده ی 

اســت. زنــان  ویــژه  بــه  غیرنظامیــان  بــا  احتیاط   نگــری 

کــه  کــرد  پیشــنهاد  دفــاع  وزارت  بــه  نظــری،  بانــو 

محیــط   در  اذیــت  و  آزار  منــع  قانــون  تطبیــق  مکانیــزم 

ــان  ــرای زن ــری ب ــا محیــط مصؤون ت ــد ت ارتــش را ایجــاد کن

نظامــی فراهــم شــود.

ــت  ــات، از حکوم ــتقل انتخاب ــیون مس ــس کمیس ریی

ــش آرای  ــامری و تفتی ــتای بازش ــه در راس ــد ک می خواه

ــا ایــن کمیســیون  ــده ی شــاملی، ب والیت هــای باقی مان

همــکاری کنــد.

حواعلــم نورســتانی کــه روز یک شــنبه )۳ قــوس(، 

در نشســتی در کابــل ســخن مــی زد، گفــت کــه اعضــای 

انــد  رهــربی کمیســیون مســتقل انتخابــات، نگــران 

ــش آرا در  ــامری و تفتی ــد بازش ــاز رون ــورت آغ ــه در ص ک

والیت هــای شــاملی، ایــن رونــد بــا خشــونت مواجــه 

شــود.

ــان  ــونت در جری ــوع خش ــر ن ــاد ه ــه ایج ــزود ک او اف

رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا، ممکــن اســت ســبب 

ایجــاد چالــش در انتخابــات ریاســت جمهوری شــود.

ــا  ــم ت ــت می خواه ــت: »از حکوم ــتانی گف ــو نورس بان

نــه بــه  عنــوان ایــن کــه رییس جمهــور نامــزد اســت، 

ــه  ــن زمین ــتان، در ای ــت افغانس ــوان حکوم ــه عن ــه  ب بلک

ــد.« ــکاری کن هم

بی صربانــه  افغانســتان،  مــردم  کــه  داد  ادامــه  او 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــالم  منتظــر 

رونــد  آغــاز  صــورت  در  و  انــد  ریاســت جمهوری 

بازشــامری و تفتیــش آرا در والیت هــای باقی مانــده ی 

شــاملی، کمیســیون مســتقل انتخابــات تــالش خواهــد 

ابتدایــی را  تــا در زودتریــن فرصــت، نتیجــه ی  کــرد 

اعــالم کنــد.

از ســویی هــم، اســدالله خالــد، رسپرســت وزارت 

دفــاع، تأکیــد کــرده اســت کــه نیروهــای ارتــش، در 

انتخابــات ریاســت جمهوری، بی طرفانــه عمــل کــرده 

و بــه هیــچ نــوع خشــونتی کــه زندگــی مــردم را مختــل 

ســازد، اجــازه منی دهنــد.

دفرهــای والیتــی کمیســیون مســتقل انتخابــات، در 

والیت هــای پــروان، پنجشــیر، بغــالن، تخــار، بدخشــان، 

اعراضــات  پــی  در  فاریــاب،  و  جوزجــان  رسپــل، 

هــواداران شــامری از دســته های انتخاباتــی، تــا کنــون 

ــده اســت. مســدود مان

معــاون  حق پرســت،  میرزامحمــد  ایــن،  از  پیــش 

ــود  ــه ب ــات، گفت ــتقل انتخاب ــیون مس ــخنگوی کمیس س

ادامــه ی اعراضــات و مســدودماندن دفر هــای  کــه 

ــر ایجــاد  ــن کمیســیون تأخی ــد کاری ای ــی، در رون والیت

کــرده اســت و در صــورت ادامــه ی ایــن رونــد، ایــن 

کمــک  حکومــت  از  قانــون،  اســاس  بــر  کمیســیون 

می خواهــد تــا بــه ایــن چالــش رســیدگی شــود.

هــر چنــد کمیســیون مســتقل انتخابــات، شنبه شــب 

)2 قــوس( آرای ۱۱۹۰ محــل رأی دهــی را باطــل اعــالم 

ــوز هــم  ــی، هن ــا برخــی از دســته های انتخابات کــرد؛ ام

بــر ابطــال بیــش از ۳۰۰ هــزار رأی مشــکوک تأکیــد 

می کننــد.

می دهنــد،  هشــدار  انتخاباتــی،  دســته های  ایــن 

ــود،  ــی نش ــا توجه ــته ی آن ه ــه خواس ــه ب ــی ک ــا زمان ت

بــه اعراضــات خــود ادامــه خواهنــد داد و در رونــد 

کــرد. نخواهنــد  آرا، رشکــت  تفتیــش  و  بازشــامری 

منابعــی تأییــد می کننــد کــه تالش هــا بــرای از 

ــان،  ــکا و طالب ــان امری ــح می ــرات صل ــری مذاک رسگی

جریــان دارد.

بی بی ســی  بــه  طالبــان،  گــروه  در  منبــع  یــک 

ــژه ی  ــده ی وی ــزاد، مناین ــه اســت کــه زملــی خلیل گفت

وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، بــا 

مناینــدگان طالبــان در دوحــه، پایتخــت قطــر، دیــدار 

ــت. ــرده اس ک

ایــن منبــع، بــا اشــاره بــه آغــاز دیدارهــا، گفتــه 

ــر  ــه ی صف ــرف از نقط ــان دو ط ــره می ــه مذاک ــت ک اس

آغــاز نخواهــد شــد. او افــزوده اســت، مــوارد زیــادی که 

در دوره هــای قبلــی مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان 

بــر رس آن توافــق شــده بــود، پابرجــا اســت و تنهــا 

مــوارد اختالفــی جزئــی بــا آغــاز رســمی مذاکــرات، در 

ــاره اش بحــث خواهــد شــد. ب

ــا کنــون مشــخص نیســت کــه مذاکــرات رســمی  ت

میــان امریــکا و طالبــان دقیقــا چــه زمانــی از رس 

ــه  ــپ، روز جمع ــد ترام ــا دونال ــد؛ ام ــد ش ــه خواه گرفت

خــربی  شــبکه ی  بــا  مصاحبــه ای  در  قــوس(،   ۱(

فاکس نیــوز، گفتــه بــود کــه ایــاالت متحــده ی امریــکا، 

ــده  ــان اســت و دی ــا طالب ــی ب در حــال کار روی توافق

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــزی اتف ــه چی ــود چ ش

او افــزود کــه ایــاالت متحــده، پیــش از ایــن نیــز بــه 

توافقــی بــا طالبــان نزدیــک شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل 

کشــتار افــراد بی گنــاه از ســوی طالبــان، ایــن توافــق 

ــاری  ــن ب ــت: »آخری ــپ، گف ــای ترام ــد. آق ــام نش انج

ــالش  ــروه ت ــن گ ــم،  ای ــو کردی ــان گفت وگ ــا طالب ــه ب ک

ــدرت وارد  ــع ق ــردم، از موض ــتار م ــا کش ــا ب ــتند ت داش

گفت وگــو شــوند.«

ــری  ــات بیش ــده، جزئی ــاالت متح ــور ای رییس جمه

در مــورد توافقــی کــه زیــر کار قــرار دارد، ارائــه نکــرد؛ 

ــه  ــت ک ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــا در بخ ام

شــامر نیروهــای امریکایــی در افغانســتان، کاهــش 

ــت. ــد یاف خواه

و  خلیلــزاد  زملــی  میــان  صلــح  گفت وگوهــای 

مناینــدگان طالبــان در قطــر، در هشــتم ســپتامرب، 

در  امریکایــی  رسبــاز  یــک  باخــنت  جــان  از  پــس 

حملــه ی تروریســتی طالبــان در کابــل، توقــف یافــت.

از آن  زمــان تــا کنــون، ایــن نخســتین بــاری اســت 

بــه  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور  کــه 

گونــه ی علنــی در مــورد توافــق بــا طالبــان حــرف 

می زنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، آقــای 

ترامــپ از تبادلــه ی دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی بــا 

انــس حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، اســتقبال 

کــرده بــود. او ابــراز امیــدواری کــرده بــود کــه تبادلــه ی 

زندانیــان، زمینــه ی آتش بــس را بــرای پایــان جنــگ در 

افغانســتان مســاعد کنــد.

غنی: 
پولیس کابل سه ماه وقت دارد تا خود را اصالح کند

حمله ی هوایی در فراه جان 9 غیرنظامی را گرفت

نورستانی: حکومت برای بازشامری آرای 
والیت های باقی مانده همکاری کند

اسدالله خالد:
 اجازه ی اخالل در انتخابات را منی دهیم

زملی خلیلزاد با منایندگان طالبان در قطر
دیدار کرد
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

زنان  علیه  خشونت  گرفته،  صورت  تالش های  وجود  با 

برگزارکنندگان  و  زن  فعاالن حقوق  محور مترکز  هم  هنوز 

برنامه های برابری جنسیتی در افغاستان، در طول دهه ی 

محو  جهانی  روز  از  استقبال  در  است.  بوده  گذشته 

خشونت علیه زنان که مصادف با امروز )25 نوامرب( است، 

کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان با نر گزارشی، 

از ثبت 2.762 قضیه خشونت علیه زنان در هفت ماه اول 

داد. خرب   ،۱۳۹۸ سال 

افغانستان، می گوید که  کمیسیون مستقل حقوق بر 

انواع  مورد  که  این  دلیل  به  و دخران  زنان  علیه  خشونت 

و  وقت  از  پیش  ازدواج های  مانند  خشونت،  از  گوناگونی 

است. نگرانی  مایه ی  می گیرند،  قرار  لت وکوب 

خشونت  قضایای  افزایش  از  افغانستان،  در  زن  فعاالن 

اعامل  که  می گویند  و  کرده  نگرانی  ابراز  زنان  علیه 

به  نباید  زنان  علیه  خشونت  قضایای  ویژه  به  مجرمانه، 

صورت غیر رسمی بررسی شود؛ بلکه این نهادهای قضایی 

دارند. را  آن ها  به  رسیدگی  مسؤولیت  که  اند 

مرکز  که  شده  شناخته  زِن  فعال  یک  نیک زاد،  فریده 

حامیت از زنان خربنگار در افغانستان را مدیریت می کند، 

به خربگزاری شین هوآ گفت: »خشونت علیه زنان که مادر، 

که  است  نفرت انگیزی  پدیده ی  استند،  همرس  یا  خواهر 

باید با آن مبارزه کرد. این مبارزه نه تنها توسط اداره های 

مختص زنان، بلکه توسط اداره هایی که رهربی آن به دست 

مردان است نیز، باید به پیش برده شود.«

با  افغانستان  روستایی  مناطق  در  که  دخرانی  و  زنان 

انواع بی شامری از خشونت ها دست و پنجه نرم می کنند، 

مورد حقوق شان چیزی منی دانند.  در  اغلب 

در  خربنگار  زنان  از  حامیت  مرکز  مسؤول  نیک زاد، 

را،  زنان  علیه  خشونت  افزایش  اصلی  دلیل  افغانستان، 

ناامنی و شورش در حال گسرش در رسارس کشور می داند. 

به  می خواهد  قضایی  و  عدلی  ارگان های  از  همچنان  او، 

تالش های شان برای مجازات عامالن خشونت علیه زنان، 

دهند. بیشری  رسعت 

در قسمتی از بیانیه ای که در سایت کمیسیون مستقل 

حقوق بر افغانستان آمده، نوشته شده است: »در جریان 

 2.762 میزان،   ۳۰ تا  حمل  اول  از  امسال،  ماه  هفت 

روی داد خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون حقوق بر 

به ثبت رسیده است. این در حالی است که سال گذشته 

به  زنان  علیه  قضیه ی خشونت   2.5۳6 مدت،  طی هامن 

نشان  و سال گذشته،  امسال  مقایسه ی  بود.  ثبت رسیده 

می دهد که خشونت ها ۸.2 درصد در سال جاری افزایش 

پیدا کرده است.«

لیلام نوری، فعال زن و خربنگار نیز می گوید تالش های 

و  زنان  علیه  خشونت  از  جلوگیری  یا  مبارزه  برای  عملی 

کم  بسیار  قانون،  پنجه ی  به  خشونت ها  عامالن  سپردن 

روستایی  مناطق  بیشر  در  که  می گوید  او،  است.  بوده 

همرس  چه  مردان،  و  می مانند  خانه  در  فقط  زنان  کشور، 

می کنند.  بدرفتاری  آن ها  با  خانواده،  اعضای  دیگر  چه  و 

مردان  تنها  افغانستان،  مردساالر  جامعه ی  »در  گفت:  او 

در  بلکه  بدرفتاری می کنند،  زنان  با  که  نیستند  بیرون  در 

داخل خانه ها نیز با زنان خشونت صورت می گیرد. با زنان 

خانم  می شود.«  برخورد  خانواده  دوم  درجه  اعضای  مانند 

نوری از مقامات خواست تا به وعده های شان عمل کرده و 

بردارند. میان  از  را  زنان  علیه  خشونت 

مقامات  دیگر  و  افغانستان  رییس جمهور  ارشف غنی، 

و  محکوم  را  زنان  علیه  خشونت  مکرراً  افغان،  بلندپایه ی 

کرده  تأکید  دولتی  اداره های  در  زنان  حضور  رضورت  بر 

را  آن  دانسته،  جرم  را  زنان  علیه  خشونت  مقامات،  اند. 

و  کرده  قلمداد  انسانی  و  ملی  ارزش های  با  مغایرت  در 

خشونت علیه زنان را پدیده ای غیرقابل تحمل و نفرت انگیز 

می دانند.

می گوید  افغانستان  کل  دادستانی  حال،  همین  در 

عدالت  اجرای  و  زنان  علیه  خشونت  کردن  مهار  برای  که 

زنان  توسط  که  مشخصی  واحد   ۳2 کنون  تا  آن ها،  برای 

اداره می شود را در رسارس کشور ایجاد کرده است. گفته 

می شود که نسبِت دادستان های زن، در دو سال گذشته 

کل  دادستانی  است.  رسیده  درصد   22 به  درصد   2 از 

در  مثال زدنی  دست آورد  یک  افزایش،  این  که  می گوید 

اطمینان  کل  دادستانی  است.  اداره  این  استخدام  تاریخ 

با  مقایسه  در  عدالت،  به  زنان  دست رسی  که  می دهد 

است. داشته  چشم گیری  پیش رفت  گذشته، 

افغانستان  بر  حقوق  مستقل  کمیسیون  بیانیه ی  در 

آمده است: »مهم ترین دالیل خشونت علیه زنان عبارت از 

کنرل  امنیت،  کم بود  آسیب زا،  رواج های  و  رسم  و  سنت  

کارهای  کم بود  والیات،  و  ولسوالی ها  در  دولت  ضعیف 

عملِی تعیین کننده علیه مجرم ها، فرهنگ ادامه داِر معافیت 

است.« صالحیت  از  سوءاستفاده  و  فساد  مجازات،  از 

دخالت افراد بانفوذ در پیش برد قضایای خشونت علیه 

زنان، دست رسی محدود زنان به عدالت، کم بود دفاتر ثبت 

سطح  و  بی سوادی  دوردست،  مناطق  در  ازدواج  و  طالق 

که  استند  کلیدی ای  عوامل  دیگر  از  عامه؛  آگاهی  پایین 

زنان می شوند. علیه  به خشونت  منجر 

بی کاری  و  »فقر  است:  شده  نوشته  بیانیه  این  در 

عوامل  مخدر،  مواد  به  فزاینده  اعتیاد  همچنان  و 

کمک کننده ای است که باعث دوام خشونت خانگی علیه 

می شود.« کشور  در  زنان 

با وجود تالش ها، خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش است

مرتجم: مهدی غالمی

نویسنده: فرید بهبود – خربگزاری شین هوآ

فریده نیک زاد، یک فعال 
زِن شناخته شده که مرکز 

حامیت از زنان خربنگار 
در افغانستان را مدیریت 

می کند، به خربگزاری 
شین هوآ گفت: »خشونت 

علیه زنان که مادر، 
خواهر یا همرس استند، 

پدیده ی نفرت انگیزی 
است که باید با آن مبارزه 

کرد. این مبارزه نه تنها 
توسط اداره های مختص 

زنان، بلکه توسط 
اداره هایی که رهربی آن 

به دست مردان است 
نیز، باید به پیش برده 

شود.«


